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Bij brief van 30 juni ji. heeft u mij geïnformeerd over de voortgang rond het
afsluiten van een convenant om tabaksproducten bij alle supermarkten in
Nederland uit het zicht te halen.
Ik waardeer uw inzet om tabaksproducten in alle supermarkten per 2020 aan het
zicht van consumenten te onttrekken. Dit is nodig om onze jongeren te
beschermen tegen tabaksproducten en gezondheidsschade door tabak.
In uw brief van 30 juni jl. geeft u voorts aan tot 31 december 2016 nodig te
hebben om een convenant te sluiten. Echter: op 15 november jI. heeft de Tweede
Kamer mij per motie
1 opgeroepen uiterlijk per 1 december tot een convenant te
komen.

Mededinging
In uw brief van 30 juni jl. uit u uw zorgen over de haalbaarheid van een
convenant binnen het mededingingsrecht. Ik neem die zorgen uiteraard serieus en
heb hierover contact opgenomen met de ACM. De ACM heeft mij laten weten dat
het opstellen van een convenant tussen verkooppunten waarin louter is
vastgelegd dat tabaksproducten uiterlijk in 2020 aan het zicht van consumenten
worden onttrokken, ten principale niet stuit op mededingingsrechtelijke bezwaren.
Dat sterkt mij in de overtuiging dat het mogelijk is om v66r 1 december
aanstaande tot een convenant te komen
Ik zie overigens geen rol voor de regering om het convenant mede te onderteke
nen. Een dergelijk convenant bevat immers afspraken die verkooppunten voor
tabak gezamenlijk maken
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Andere verkooppunten
Tot slot geeft u bij brief van 30 juni jl. aan dat u wenst dat andere verkooppunten
ook betrokken zijn bij het convenant. Uiteraard juich ik het toe indien branches
hierin gezamenlijk optrekken. In dit kader heb ik in het voorjaar van 2016 de
brancheorganisaties van de andere verkooppunten (NSO, Beta, VNPI, Bovag, KHN
en TZN) gesproken en verzocht een displayban in te voeren. Gelijktijdig met deze
brief aan u heb ik hen via het Platform Verkooppunten Tabak verzocht om ook
v66r 1 december een convenant op te stellen om tabaksproducten per 2020 uit
het zicht te halen. Met een convenant van alle verkooppunten ontstaat er
bovendien een gelijkspeelveld voor alle verkooppunten.
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Ik hoop van harte dat u, zeker nu er vanuit het oogpunt van mededinging geen
bezwaren zijn, in staat bent om voor 1 december 2016 tot een convenant te
komen. Indien u hierover nog vragen hebt nodig ik u graag uit hierover met mijn
ministerie contact op te nemen.
Tot slot wijs ik u er op dat de Tweede Kamer mij heeft verzocht om, indien een
convenant per 1 december om wat voor reden dan ook niet haalbaar is, met
wetgeving te komen waarin dit alsnog wordt geregeld.

Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
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