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Betreft: AMiIB displayban tabaksproduct
en

Geachte beer Kamp,
Graag vragen we uw aandacht voor het
volgende. Op 12 januari jI. hebbende bran
ches met het
Ministerie van VWS een overleg gehad over
het voornemen van het kabinetom
een displayban voor
tabaksproducten in t voeren, Tijdens dit
gesprek hebben wij onze zienswijze hiero
p kunnen geven
en Is vanuit VW5 een uitleg gegeven omtr
ent het wetgevlngsproces rondomhet
invoeren van een
displayban. in dat kader zijn door VWS conc
rete toezeggingen aan ons gedaan.
Naar aanleiding van onze zienswijze Is
er aangegeven dat er goed en zorgvuldig
gekeken zou worden
naar de gevolgen van de Invoering van een
dlsplayban. Daarbij zou ook gekeken
worden naar de
specifieke aspecten van de verschillende
sectoren (zoals bijvoorbeeld tabakszak
en en
benzinestations) In relatie tot een mogeljle
uitzonderingspositie op een algemene
dlsplayban. VWS
gaf daarbij ook aan dat binnen het MlnIstrle
reeds een aantal zaken In werking is
gesteld: “Er wordt
uitvoering gegeven aan een wetgevingsto
ets, administratieve lasten en economis
che gevolgen van
dit voornemen voor de branche worden
in kaart gebracht, als ook het doen van
onderzoek naar
jongeren. Daarnaast is er tijdens het over
leg afgesproken dat er, onder andere
met het oog op de
specifieke aspecten van branches, nader
overleg plaats zou vinden met de bran
cheorganlsaties en
dat de branches geTnformeerd zouden word
en over de voortgang van het proces.

Kortom: onze gezamenlijke zorgen van een
snel en onzorgvuldig proces met grote
(flnanciëie)
gevolgen voor de betreffende MICB-be
drljven werden In het gesprek van 12januar
i ii. weggenomen
door VWS.
Aangezien de branches nietsjneer vern
amen van VWS, hebben we eind maar
t zelf wederom
telefonisch navraag gedaan. Tot onze verb
azing vernamen wij da’JVI5 nIet met
de branches in
gesprek zal gaan omtrent de specifieke aspe
cten en gevolgen. in plaats daarvan zl
erin de tweede
helft van april 2017 gestart worden met
een iriternetconsultatie. Met de resultaten
van de
consultatie wordt dan een AMvB en een
technische regeling uitgewerkt. Doel is
om de AMvB
(eventueel met de technische regeling)
nog voor de zomer bij de Tweede Kam
er voor te hangen. Het
lijkt er ernstig op dat VWS In deze snelh
eid boven zorgvuldigheid verkiest.
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Als laatste geven wij u me
e dat de branches van tab
akszaken en benzine
aanzienlijk hebben geînv
stations de afgelopen jar
esteerd In het verantwoo
en
rd verkopen van tabak
besteed aan het verbe
teren van de naleving van
. Zo Is er veel geld en tijd
de leeftijdsgrens. De
sectoren zijn zeer zichtbaar
resultaten In deze tviee
en werpen vruchten af.
Momenteel zijnde bra
maken om nieuwe stapp
nches plannen aan het
en te nemen cm de leeftlj
dsnalevlng nog verde
wordt gedacht om naast
r te verbeteren. Daarbij
het uitgebreide mystery
shopper onderzoek,
hardware middels kop
ook flin
peling
verder te verbeteren om en bij de kassa’s. Doel is uiteraard de centrale k te Investeren in de
er op dle manier aan bij
op de leeftijdsgrens nog
te dragen dat jongeren
kunnen kopen.
onder de 18 jaar geen tab
ak
Het doorvoeren van dez
e verregaande en kostb
are plannen wordt nu
daardoor onzorgvuldige
bemoeilijkt door het sne
en ondoorzichtige proces
lle, en
, omtrent de dlsplayba
differentiatie en zonder
n. Het snel zonder
economisch onderzoek
Invoeren van een displa
financ1le Impact hebb
yban zal immers grote
en hij de duizenden MlCR
-ondernemers In deze
branches
Wij vragen u om dit pro
ces bij te sturen en bi]
VWS aan te dringen om
zorgvuldig proces waar
meer
naast de toezeggingen aa
n de branches onder an tijd te nemen voor een
gevolgen van de Invoer
ing van een displayban
dere ook de economisc
goed onderzocht worde
he
n.
Vanuit de branches wil
len wij graag medewe
rking geven aan e conc
de gevolgen van een ev
rete Informatie verstrekke
entuele dlsplayban.
n over
Met vriendelijke groet,
Namens de Benzine bra
nches de NSO, brancheorg
(Tabaks en zoetwaren
gmothandel Nederland) anlsatle voor de tabaksdetallhandel en TZN
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Op 7 aprd ji. heeft u een b,ief gestuurd
tabaksproducten, mede namens deTZ Inzake de AMvB dlspiayban
N en de NSO. Eerder, op 12januar
heeft 11 over het voornemen van
i 2017,
de 5taatssecretaris van Volksgez
ondheid, Welzijn
en Sport (VWS) om een wett
elijke dlsiilayban voor te bereiden voor
tabaksverkooppunten gesproken
met
‘icteur Ondernemerschap
bij het Ministerie van Economische
Zake
in
jesprek toegelicht dat In
de discussies over de dispiayban naar n. u
uw mening te weinig eb! wordt gesta
an bij
de economische gevolgen hiervan
voor de tabalcsdetaflhandei.
En uw brief beschrijft u dat In het gesp
rek met ambtenaren van het mini
VWS, dat ook op 12 januari plaat
sterie van
s vond, VWS heeft toegezegd dat
nader overleg
plaats zou vinden met de brancheo
rganisatfes en dat de branches gein
forn,eerd
zouden worden over de voortgang
van het proces. Inmiddels Is uit cont
act met
VWS gebleken dat u op 9 mei met
VWS gesproken heeft over de disp
tayben en
dat het gesprek van TZN en NSO
hiero
intemetconsuitatie nog niet gestart. ver op 16 mei plaats had. Daarnaast Is de

Uwkenmed

Ook geeft u aan graag te zien
dat een economische toets wordt
uitgevoerd naar
de oevolgen van een disp!ayban voor
de betrokken branches. In het gesp
dhr
rek met
4fl 12 janu
ari ji, heeft u aangegeven dat er al
twee onderzoeken
zijn geweest naar de Impact van de
d(splaybaro, én In opdracht van VWS
In opdracht van de 1150, Het mini
sterie van Economische Zaken zal vanw en één
reeds verrichte onderzoek geen
ege het
economische toets laten doen naar
de gevolgen
van de dispiayban,

De Minister ian Economische Zake
n, namens deze
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