
  
 

 

 

Bijlage bij persbericht 

Stel verkoopverbod tabak voor deel van supermarkten uit 

22 maart 2022 

 

Een aantal Vakcentrumleden heeft in aanloop naar het commissieoverleg gereageerd 
naar de leden van de Tweede Kamer waarvan wij een afschrift ontvingen.  
Enkele (geanonimiseerde) passages uit die reacties: 

 

Reactie A 

Sinds 2020 ben ik franchise-ondernemer van een PLUS supermarkt, gevestigd in xxxx. 
Deze supermarkt is het enige tabaksverkooppunt in het dorp en voor de omliggende 
dorpen. 

Op het moment dat wij geen tabak meer mogen verkopen in onze supermarkt zullen 
mijn klanten hun rookwaren moeten halen in de grote stad, in dit geval is dat Xxxx. Dit 
betekent niet alleen dat mijn tabaksomzet wegvalt, maar ook dat een belangrijk deel 
van mijn klanten de overige boodschappen ook zullen gaan doen in Xxxx. 

Het aandeel tabaksomzet van mijn winkel ligt ongeveer op 12%. Ongeveer 8% van deze 
omzet valt samen met de aanschaf van andere producten in mijn supermarkt. Als deze 
omzet wegvalt wordt de exploitatie van de winkel zeer moeilijk. Dit kan ertoe leiden 
dat de enige supermarkt in het dorp zal verdwijnen, inclusief de extra diensten die wij 
aanbieden (postpunt, pakketdienst, drogisterij). Dit is absoluut niet goed voor de 
leefbaarheid en de saamhorigheid in het dorp en natuurlijk ook niet voor de 
werkgelegenheid. Leegstand en verschraling van aanbod, toch al een belangrijk item in 
winkelgebieden, zal toenemen. Voor het platteland is dit echt een belangrijk punt: de 
plaatselijke supermarkt is nodig voor de samenhang – zeker voor de ouderen. 

De vorige Staatssecretaris van volksgezondheid, de heer Blokhuis, heeft dit aspect ook 
al onder ogen gezien en heeft erop aangedrongen om dit te laten meewegen in de 
uiteindelijke besluitvorming. 

Daarnaast zal het verdwijnen van de enige supermarkt uit het dorp ertoe leiden dat er 
veel meer autoverkeer zal ontstaan: ofwel vanwege bezorgdiensten, ofwel vanwege het 
noodgedwongen boodschappen moeten doen in de grote stad (in mijn geval: Xxxx). Dat 
extra autoverkeer ook schadelijk is voor milieu en gezondheid hoef ik uiteraard niet toe 
te lichten. 

Ik begrijp heel goed dat roken slecht is voor de gezondheid en dat ontmoedigende 
maatregelen kunnen helpen om het roken tegen te gaan. Ook mijn supermarkt heeft 
daartoe al de nodige stappen ondernomen. De voorgestelde nieuwe maatregelen zijn 
echter niet evenwichtig: voor sommige ondernemers zijn die uitermate gunstig (dichtbij 
een toegestaan tabaksverkooppunt en dus meer reguliere omzet) en voor sommige 



ondernemers uitermate ongunstig (geen tabaksverkooppunt in de buurt en dus verlies 
van reguliere omzet). 

Ik verzoek u daarom met klem de voorgestelde maatregelen niet op korte termijn in te 
voeren, maar eerst de negatieve gevolgen nader te laten onderzoeken en/of maatwerk 
te leveren op basis van de specifieke situatie van een supermarkt. 

Reactie B 

Graag willen wij onze zorgen uitspreken over het verkoopverbod van tabak in 
supermarkten. 

In onderstaande tekst willen wij aangeven wat dit voor ons als bedrijf betekent en wat 
hiervan de gevolgen voor xxxxxx zijn. 

Allereerst willen wij ons kort voorstellen. Wij zijn familie xxxxxxx en zijn al sinds 1872 
winkelier in het dorp xxxxx . Onze voorouders zijn als Koloniale waren winkel gestart, 
waarbij het maken en verkopen van sigaren dagelijkse gang van zaken was. Inmiddels 
zijn wij de 5e en 6e generatie werkzaam in een complete, moderne supermarkt onder de 
vlag van Coop. Daarnaast hebben we sinds 2019 een volwaardige DA Drogist weten te 
behouden en nieuw geopend in het winkelcentrum. 

Wij hechten enorm veel waarde aan verkrijgbaarheid van een volwaardig aanbod. Al 
jaren doen wij ons stinkende best om het dorp compleet te houden zodat iedere 
consument al zijn/haar boodschappen in xxxxxx kan blijven doen. Daarnaast profiteren 
alle sport, cultuur- en buurtverenigingen van onze sponsoring en goodwill. Wij besteden 
veel tijd en energie aan ouderen en bijvoorbeeld dementievriendelijk winkelen. 

Wij begrijpen de wens om het gebruik van tabak verder terug te dringen. Echter heeft 
het verbieden van de verkoop van tabak voor het dorp en ons bedrijf enorme 
consequenties.  

In ons dorp is er dan namelijk geen verkooplocatie van tabak. Gevolg zal zijn dat deze 
klanten elders hun tabak zullen gaan kopen en daarbij ook de dagelijkse boodschappen. 
In de huidige situatie bestaat 8% van onze omzet uit tabak verkoop. Wij maken ons 
zorgen over de continuïteit van ons bedrijf wanneer deze omzet wegvalt. Als er na 2024 
geen tabak meer verkocht mag worden in onze winkel, zien wij een enorme afvloeiing 
tegemoet.  

Met dit gegeven voorzien wij ook consequenties voor de werkgelegenheid binnen ons 
bedrijf. Een lagere omzet betekent verhoudingsgewijs hogere kosten, daar waar wij nog 
geen oplxxxxing voor zien. Daarnaast staan wij aan de vooravond van een noodzakelijke 
fusie PLUS–Coop. Wij zijn genoodzaakt een enorme investering te gaan doen, waarbij de 
meer jaren prognose is gebaseerd op een verkoop inclusief tabak. Dit heeft invloed op 
de besluitvorming en voortzetting van ons bedrijf. 

Wij zouden graag het huidige ontmoedigingsbeleid voortgezet zien worden met een 
geleidelijke daling van tabak verkoop tot gevolg. 

Aangezien de verkoop van tabak in supermarkten binnen enige tijd wordt verboden, zou 
ik graag uiteen willen zetten, wat voor gevolgen dat heeft voor onze zaak. 

Allereerst wil ik benadrukken, dat ook ik begrijp dat we naar een rookvrije generatie 
moeten. Alleen de manier waarop stuit mij een beetje tegen de borst. 

De laatste jaren hebben wij al diverse maatregelen genomen om tabak minder zichtbaar 
te maken. Maar een roker is vaak een verslaafde, en zal dus zijn weg zoeken om toch 
aan tabak te komen. Dat betekent dat hij naar een grotere plaats [in ons geval op 9 km] 
zal gaan om tabak te kopen. 



Het risico daarvan is, dat er een grote kans is dat dan [ omdat men er dan toch al is ] de 
rest van de boodschappen daar dan ook worden gehaald. 

Reactie C 

Wij zitten in xxxxx [Gr.] aan de rand van het land, hebben de laatste decennia de 
verschraling van het winkelaanbod zien gebeuren. En zijn nu heel bang, dat de omzet 
die wij gaan verliezen, ons heel veel gaat kosten. Daar komt bij dat wij enige tijd terug 
flink hebben geïnvesteerd in totale nieuwbouw van onze supermarkt. Het aandeel tabak 
is bijna 12 %. Ik hoef u dan ook niet te vertellen, dat de impact, als dit wegvalt enorm 
is. En ik weet bijna zeker dat, dat percentage nog hoger gaat uitvallen door aankoop 
van levensmiddelen in grotere plaatsen. 

De gevolgen zijn desastreus, omzetverlies, maar bovenal zullen wij grote moeite krijgen 
om aan onze aflossingsverplichtingen te voldoen. Met als gevolg daarvan, hoogst 
waarschijnlijk ontslagen. En dat in een regio waar de banen echt niet voor het 
opscheppen liggen. 

Wij zijn een kleine supermarkt, een ontmoetingsplaats, een sponsor van tal van 
dorpsactiviteiten, een sociaal gebeuren. En ik ben bang dat als zo’n groot deel van de 
omzet wegvalt, op den duur bijvoorbeeld de geldautomaat of post servicepunt ook gaat 
verdwijnen. 

In het verleden hebben we alles aangegrepen om zoveel mogelijk leefbaarheid in het 
dorp te behouden, en dit wordt nu door de overheid tegen gewerkt. 

Ik hoop dat u inziet dat dit alles ons enorm bezig houdt. En hopen dat u als kamerlid, 
onze argumenten wilt meenemen in het betoog van uw partij. 

Reactie D 

Graag wil ik uw aandacht vragen voor de verkoop van tabak in ons dorp xxxxxx en de 
gevolgen ervan. 

Allereerst ben ik geen voorstander van het gebruik van tabak en groot voorstander om 
het gebruik te verminderen voor iedereen. 

Wel heb ik er problemen mee dat we in een dorp met 3000 inwoners oneerlijke 
concurrentie creëren door de verkoop van tabak uit de supermarkt te halen. 

Xxxxxx is een klein dorp omringd met enkele kleine dorpen op 3-4 km afstand en 
daarom heen een kring met grote plaatsen zoals Oldenzaal, Hengelo, Borne, Ootmarsum 
en Tubbergen op 10-15 km afstand. 

De klanten uit de omliggende plaatsen komen geregeld de boodschappen bij mij in de 
winkel kopen, maar wanneer er geen tabaksverkoop meer is worden ze gedwongen om 
elders de tabak te kopen en dat zal in de grotere plaatsen zijn. 

De klanten uit ons dorp zullen ook geregeld richting de grotere plaatsen moeten voor de 
aanschaf van tabak en gaan daar dan ook de dagelijkse boodschappen kopen, want ze 
zijn er toch al. Gemiddeld kopen xxx klanten tabak, onze gemiddelde besteding is € xx 
per kar, dit komt neer op € xxx per week. 

In 2019 heb ik mijn supermarkt in zijn geheel opnieuw opgebouwd met een investering 
van 3 miljoen euro. Wanneer de klanten door het verbod op de tabak in de supermarkt 
naar een grotere plaats worden gestuurd is het risico dat ik mijn aflossingen niet meer 
kan betalen met alle gevolgen van een faillissement.  

 



Jaarlijks sponsor ik vele sportverenigingen in ons dorp, maar ook in de dorpen rondom 
xxxxxx. Tevens adverteer ik in de plaatselijke krantjes van de hondenvereniging tot de 
toneelclub. Wanneer klanten elders de boodschappen gaan doen is er geen gelegenheid 
meer tot lokale sponsoring. 

Laten we niet vergeten dat een supermarkt in een kleinere kern de ontmoetingsplaats is 
voor zowel jong als oud. Op woensdagochtend hebben we altijd een koffie uurtje voor 
de ouderen/bejaarden van ons dorp. Dit is echt een uitje voor velen. 

Conclusie is dat bij verbod op tabak in de supermarkt dit grote gevolgen heeft voor de 
plaatselijke leefbaarheid in kleine kernen. 

Mijn verzoek aan jullie leden van de Tweede kamer om bovenstaande mee te nemen in 
jullie overweging.  

Reactie E 

Als we kijken naar de situatie die Buurtwinkels vervullen in een straal van 10 km, gezien 
wij hier in een grensstreek, gebied zitten, België, Duitsland, worden zijn wij al de dupe 
van het aanbod vanuit het buitenland, mede vooral België. 

Wij in een dorp zitten waar de leefbaarheid, sociale ontmoeting plekken intact worden 
gehouden, als deze verdwijnen, door omzet verlies, betekend op lange termijn, 
slaapdorpen, Handel dood, dorpen dood. 

Het is belangrijk argument, niet zozeer de omzet die wegvalt, maar dat consumenten 
ook de overige boodschappen elders gaat doen. Wat nu al het geval is hier in dit grens 
gebied, en dat niet alleen, maar ook landelijk, het grens gebied, de lijn, Groningen- 
Limburg, Zeeland. Waar omliggende landen Duitsland en België liggen, De grens streek 
heeft het hard te voorduren als het gaat om zulke artikelen, maar dat leeft niet in de 
rest van Nederland. Vooral in de Randstad. 

Het is niet te onderbouwen waarom Buurtwinkel, supermarkten nu reeds moeten 
stoppen vooral omdat dit een onderzoek is, en dat in opdracht van VWS is uitgevoerd 
laat zien dat de impact enorm is. 

Met het verdwijnen van Buurtwinkels, supermarkten komen andere sociale zaken te 
vervallen, die van belang zijn voor de burgers in dorpen, zoals Geld-automaten, 
postagentschap, huis artsen, en andere services, zoals bakkers, slagers, boerderij 
winkels, enz. het is een mix van alle bedrijfstakken die de eerste levensbehoefte 
kunnen willen invullen, in een dorp of Buurt. 

Daarbij nog niet te denken aan alle andere bedrijfstakken die hier worden vervuld, 
Horeca, Musea, Zorg Instellingen, senioren woningen, sociale instellingen voor de 
opvang van mensen die, de weg kwijt zijn, verenigingen, al met al de Buurtwinkels 
vervullen een sociale functie. 

Wij als Buurtwinkel, kleinere supermarkt, een gemeenschappelijke rol spelen in het 
vervullen van neven activiteiten, denk maar aan sponsering.  

Dit alles, zou een beeld moeten vormen welke functie Buurwinkels supermarkten 
vervullen in vooral dorpen zoals hier,  

Wanneer Buurwinkels weg vallen, in hun voor bestaan, niet meer kunnen bol werken, 
zal dit voor velen een onaangename impact hebben, voor het doen van boodschappen in 
de buurt, waarbij veel aanverwante artikelen een belangrijke rol spelen.  

Al met al denken wij dat de Buurwinkels en Supermarkten, afhankelijk zijn van veel 
aanverwante artikelen, om het voort bestaan van deze winkels te handhaven, het een 
keuze is van de burger, wat hij eet en drinkt, en waarmee hij zijn lichaam mee voedt. 



Reactie F 

Dat wij als uitermate tegenstanders van het roken een mail naar u sturen is in allerzins 
een rare situatie maar wij willen toch graag onze noodkreet aan u kenbaar maken. 
 
Wij zijn met onze Plus supermarkt gevestigd in de kern van xxxxx, onder de rook van ’s-
Hertogenbosch en xxx. Wij bedienen daar een direct marktgebied van ongeveer 6500 
inwoners en hebben wekelijks 9200 klanten bij ons in de winkel. Wij hebben hiermee 
een grote aantrekkingskracht in ons primair marktgebied als ook in de omliggende 
wijken van de grote stad en dorp.  
 
Onlangs hebben we een onderzoek laten uitbrengen voor wat betreft de consequentie 
op het wegvallen van de verkoop van tabak (zie hiervoor de bijlage). Deze is zéér hoog 
te noemen.  

In dit onderzoek is zelfs nog niet gekeken naar het ontzorgen van de consument. Op 
bijvoorbeeld 3km westelijke kant en 5km oostelijke kant van onze vestiging ligt een 
winkelcentrum waar de klant zijn dagelijkse boodschappen kan doen bij onze con-
collega en is de voorziening, zoals deze nu nog door onze wetgever wordt ingevuld, 
bevindt zich tevens daar ook een verkooppunt voor tabaksartikelen.  

Naast het wegvloeien van onze tabaksomzet is onze angst veel meer gelegen in het feit 
dat onze onderneming moelijker rendabel is om het voortbestaan nog te kunnen 
garanderen na het ingaan van het verbod op verkoop van tabaksartikelen in de 
supermarkt.  
 
Met het wegvallen van de supermarkt in de kern van de wijk zal naast de 
werkgelegenheid ook de omliggende retailers het lastiger krijgen in het voortbestaan 
van hun bedrijf. Wij hebben hier een grote aantrekkingskracht voor deze ondernemers.  
Dan zijn er in onze winkel een druk pakketpunt van PostNL en hebben wij de 
voorziening van een geldautomaat van Geldmaat, en een servicepunt voor de stomerij.  
 
Wij snappen best als geen ander dat de verkoop van tabak voor de gezondheid van onze 
medemens zal moeten worden teruggedrongen maar het kan nooit de bedoeling zijn 
geweest van de wetgever om zelfstandige ondernemers hiermee in een financieel lastig 
parket te brengen.  
 
Uit de vele gesprekken die wij al hebben gehad met bijvoorbeeld aanbieders van tabak, 
maar ook met verantwoordelijke van verkoop loten van de Nederlandse loterij, is de 
algemene tendens in het land dat de aanbieders die na 2024 nog de vrijstelling hebben 
van verkoop tabak, de toestroom vanuit de supermarkten niet verwerkt gaan krijgen. 
Dit is ook gebleken uit een onderzoek dat recent is uitgevoerd door VWS. 
 
Dan laten wij tot nu toe nog onbesproken dat voor ons als redelijk solitaire winkel ook 
een oneerlijke concurrentie gaat ontstaan ten opzichte van onze con-collega’s die 
gevestigd zijn in een winkelcentrum of nabij een tabaksverkooppunt.  
 
Wij hopen dat uit deze korte uiteenzetting voor de gevolgen van de verminderde 
verkooppunten tabak een heroverweging van het proces kan worden gemaakt.  
 
Verder zijn wij van harte bereid om onze schriftelijke toelichting ook fysiek kracht bij 
te laten zetten in de vorm van een persoonlijk gesprek. Daarbij bent u uiteraard 
uitgenodigd om eens in het mooie xxxxxx te komen kijken hoe hier daadwerkelijk de 
situatie is. Wellicht hebben wij dan ook de mogelijkheid om dit met cijfers te doen 
ondersteunen.  



Reactie G 

Hierbij wil ik even reageren wat de gevolgen voor ons zijn wanneer wij geen tabak meer 
in de winkel mogen verkopen.  

Wij hebben een Spar inxxxxxxxx. Klein stadje aan het IJsselmeer waar 800 inwoners 
wonen. Wij hebben een hoge omzet in tabak. Wanneer wij geen tabak meer mogen 
verkopen zullen de mensen naar de omliggende steden gaan om daar tabak te kopen. 
Hierdoor zullen zij daar ook de boodschappen gaan doen waardoor wij een enorm 
omzetverlies zullen krijgen. Of er dan nog een bestaansrecht is voor onze buurtsuper, is 
dan nog de vraag. Terwijl de buurtsuper een grote impact heeft voor de leefbaarheid in 
een stad. Als de leefbaarheid hierdoor hard afneemt hoe komt het dan met onze 
restaurants en kroegen. En komt het toerisme dan nog wel? Ik kan u verzekeren 
wanneer het tabak weg genomen wordt uit de supermarkten dat voor veel 
faillissementen zal zorgen.  

Ik snap dat de wens is om het verkoop van tabak verder terug te dringen. De 
supermarkten hebben het allemaal achter gesloten deuren. De consument ziet het niet 
en moet er om vragen.  

Reactie H 

Graag wil Ik ons eerst even voorstellen, wij, xxxxx en xxxxx, runnen de laatste 
buurtsupermarkt in xxxxxx met ongeveer 1700 inwoners. 

In de afgelopen jaren zijn de meeste winkels verdwenen en er is alleen nog een slagerij 
en onze buurtsuper over. 

Om te overleven moeten wij een compleet assortiment kruidenierswaren, brood, a.g.f., 
drogisterijartikelen, PostNL service, stomerijservice, bezorg service enz. kunnen 
aanbieden voor onze klanten en daar hoort ook de verkoop van tabak bij. 

Zonder de omzet (van 12% tabak verkoop) zijn wij niet compleet en gaan de klanten 
voor tabak naar plaatsen buiten ons dorp en nemen daar dan ook de andere 
levensmiddelen en dat kan niet de bedoeling zijn. 

Het resultaat zal zijn dat er in de toekomst geen winkel meer zal zijn in ons mooie dorp 
en verdwijnt zo het dagelijkse sociale contact met de bewoners onderling. 

Wij hebben begrip dat de verkoop van tabak teruggebracht moet worden in de winkel 
maar voor ons is het noodzakelijk om het op de voorgeschreven voorwaarde te mogen 
verkopen 

De leeftijden controle en het niet zichtbare schap van de tabak. 

Gezien de toekomst van onze buurtsuper, het dorp en daar twee van onze dochters de 
zaak willen voortzetten hopen wij dat het verdwijnen van de tabak verkoop geen 
doorgang zal vinden. 

Vooral voor de kleine kernen is het voortbestaan van de plaatselijke winkels van groot 
belang, onze dorpelingen bv moeten dan minimaal 4 kilometer reizen  

naar het dichtbij zijnde dorp voor hun dagelijkse levensmiddelen (denk ook aan de 
oudere en minder validen mensen). 

Wij hopen dat dit voorstel niet door gaat en van tafel wordt geveegd in het belang van 
de winkels in de kleine dorpen van ons land. 

  



Reactie I 

Al enige tijd leven wij in een onzekere tijd v.w.b. het voortbestaan van onze 
dorpssupermarkt na 2023. Dit heeft niets met corona of wat dan ook te maken maar 
met het verbod op de verkoop van tabak per 2024. 

Wij hebben zeker begrip voor het feit om de tabaksverkoop terug te dringen, maar er 
speelt veel meer. Inwoners moet 5 km verderop hun sigaretje gaan halen want dat doen 
ze toch, ze blijven roken. Als ze daar toch zijn, doen ze ook gelijk hun boodschappen 
bij de supermarkt die in de buurt van de tabaksshop zit. 

We staan aan de vooravond van een forse verbouwing van onze winkel, daarbij moet u 
denken aan een investering van € 650.000,00 

We hebben een relatief kleine supermarkt in het Brabantse xxxxxx, een dorp met 2650 
inwoners. 

Een supermarkt waar de consument naast de reguliere boodschappen ook terecht kan 
voor zijn postzegels, stoomgoed, geldautomaat. 

Xxxxxx een dorp waar verder geen andere winkels zijn, het middelpunt van het dorp, de 
supermarkt. Ontmoetingsplek, sponsor van activiteiten, psycholoog, adviseur, vraagbaak 
etc. etc. 

Ondernemers moeten het maar pikken want die verdienen toch genoeg. Ik heb een 
gezin met 2 kinderen, mijn vrouw en ik werken samen 110 uur per week, omdat we het 
leuk vinden, maar als de inkomsten verdwijnen, zullen we gedwongen worden om te 
stoppen. 

Weer een dorp zonder supermarkt, geen middelpunt, geen sponsor, niets meer, 
inwoners moeten minimaal 7 km verderop boodschappen gaan doen, ook de oudjes die 
nu iedere dag op en neergelopen komen voor hun praatje en de gezelligheid. 

Leefbaarheid naar de klote. 

Reactie J 

Ik hoop van harte dat dit schrijven ertoe bijdraagt dat er alvast een uitstel op het 
verbod komt en wanneer dat niet mogelijk is dat er een uitzonderingspositie komt voor 
supermarkten in de kleine (nog) leefbare kernen. 

Het omzetaandeel bedraagt x%, ik snap dat het belangrijk is om de verkoop van tabak 
terug te dringen maar vind dat wij daar al veel voor doen 

De tabak en aanverwante artikelen staan buiten het zicht van de consument en wij 
krijgen maandelijks een mysterie gast aan de kassa die een leeftijdscontrole doet 

Het dichtstbijzijnde verkooppunt van tabak is 500 meter verderop bij een pompstation 
aan een doorgaande weg welke wel mag blijven verkopen, verder zal men naar het 
centrum van xxxx gaan waar verder ook al mijn andere concurrenten gevestigd zijn en 
waar men dan ook meteen de rest van zijn boodschappen doet. 

Ik verwacht hier veel omzetschade van te ondervinden en vrees voor het voorbestaan 
van mijn supermarkt met alle gevolgen voor mij en mijn gezin van dien, maar ook voor 
de ouder consumenten hier in de wijk die nu nog hun dagelijks uitje hebben en dan 
afhankelijk worden van hun familie om de boodschappen in huis te krijgen 

Verder denk ik ook dat degene die dit verzonnen hebben niet over andere gevolgen 
hebben nagedacht, zoals voorraden die de overgebleven verkooppunten moeten 



aanleggen en wat dat voor gevolg heeft Voor inbraak en andere criminele activiteiten 
die daar eventueel uit voort komen zoals overvallen e.d. 

Reactie K 

Beschrijving situatie 

Onze SPAR supermarkt is gevestigd in xxxxxxxx, Noord-Brabant. De winkel is xx m2 
groot en heeft een compleet assortiment aan levensmiddelen. Ook is in de winkel een 
Post.nl servicepunt en stomerijdepot gevestigd. De winkel vervult zo een belangrijke 
functie in het dorp van ruim 1600 inwoners. Door de aanwezigheid van de winkel kunnen 
ouderen langer thuis blijven wonen, daar zij tot op hoge leeftijd zelf boodschappen 
kunnen doen. Behalve de winkel is er in Xxxxxxxx nog een basisschool en kroeg 
aanwezig. Vanuit mijn winkel sponsor ik diverse clubs en verenigingen in Xxxxxxxx. Door 
dit alles blijft het dorp als geheel leefbaar. 

Beschrijving toekomst 

Met het toekomstige verbod om tabak in onze winkel te mogen verkopen wordt 
instandhouding van de winkel op termijn onmogelijk. Het omzetaandeel tabak bedraagt 
bij ons x%. Hoewel de winst op tabak nog geen x% bedraagt is het wegvallen van deze 
omzet op zichzelf al een probleem. Grootste probleem vormt straks het wegvallen van 
de additionele omzet. Klanten zullen voor hun tabak naar een grotere plaats gaan: 
bijvoorbeeld Boxmeer (afstand ca 5 km) of over de grens in Duitsland. Aangezien daar 
ook diverse grote supermarktketens zijn gevestigd is de verwachting heel reëel dat een 
deel van onze reguliere, niet-tabak-omzet, na die tijd verdwijnt. Ik schat zelf in dat die 
20 tot 25% minder kan worden. In dat geval is voortzetting van de winkel niet meer 
mogelijk en zal die moeten sluiten. De gevolgen voor het dorp zijn hierdoor 
voorspelbaar: afnemende leefbaarheid en minder sociale cohesie. 

Voorstel 

Op zichzelf is het natuurlijk een prima gedachte om het gebruik van tabak te beperken. 
Echter in de afgelopen jaren zijn er al diverse maatregelen genomen om het roken 
terug te dringen. Denk daarbij aan prijsverhogingen, het uitstalverbod en 
leeftijdscontrole bij aankoop. Wij worden hierop gecontroleerd door het SPAR 
hoofdkantoor en dit werkt voor ons prima. Feit blijft natuurlijk wel dat mensen blijven 
roken en het kan toch niet de bedoeling zijn dat met name kleinere winkels in kleine 
plaatsen (zoals de onze er één is) op termijn de deuren moeten sluiten. Mijn voorstel is 
dan ook om soort ontheffingsregeling in het leven te roepen waardoor onze winkel ook 
na 2024 bestaansmogelijkheid heeft en een prominente plaats in de dorpsgemeenschap 
kan behouden. 

Ik vertrouw op uw gezond verstand en wens u veel wijsheid toe. 

Reactie L 

Het belangrijkste argument is niet zozeer de omzet die wegvalt, maar dat consumenten 
ook de overige boodschappen elders gaat doen. En wij zitten dichtbij de grens van 
België en daar kan het allemaal wel. Dus dit zou echt Europees afgesproken dienen te 
worden zodat er een gelijk speelveld ontstaat. Met het verdwijnen van de 
verkooppunten van tabakszaken zullen er ook andere services verdwijnen zoals 
stomerij/schoenreparatie/postpunten en mogelijk geldautomaten terwijl alle banken 
die massaal weghalen. In de kleine kernen van Nederland zullen door het tabaksverbod 
zelfs supermarken verdwijnen in die kernen. Terwijl dat vaak nog de enige voorziening 
was. Lijkt me zeer onwenselijk. In de grotere kernen zullen er andere omliggende 
winkels gaan verdwijnen.  



Als ons bedrijf geen tabak meer mag verkopen, dat is er nog een tabakswinkel in 
xxxxxxxx. Lijkt me ook niet wenselijk. Die hebben nauwelijks tot geen parkeerruimte 
bij de winkel en ontstaat er parkeerdruk/verkeersdruk in een autoluw centrum.  

En wat zijn de argumenten waarom een tabakswinkel wel tabak mag verkopen en de 
supermarkt niet? Ik snap het echt totaal niet.  

De supermarkt is in kleinere gemeenschappen een belangrijk ontmoetingspunt en vaak 
ook de sponsor van gemeenschapsactiviteiten. De e-commerce bedrijven sponseren geen 
sinterklaas intocht/ braderieën en sponseren ook geen activiteiten bij verenigingen.  

Ik wens u veel wijsheid toe. Ik roep u op om tegen de tabaksban te stemmen of op zijn 
minst een uitstel totdat alle argumenten helder zijn.  

Mocht u nog vragen hebben dan ben ik altijd bereid om uw uitleg te geven of een 
rondleiding te geven in xxxxxxxx. De koffie staat klaar.  

Reactie M 

Voordat dit onderwerp binnenkort in de Tweede Kamer besproken wordt, wil ik u graag 
meenemen in de gevolgen welke wij voorzien voor onze supermarkten en nog 
belangrijker voor de kleinere kernen waarin onze drie supermarkten gevestigd zijn. Laat 
ik hierbij vooropstellen dat wij zeker voorstander zijn van maatregelen die eraan 
bijdragen om het tabaksgebruik terug te dringen. Bij de in te voeren maatregelen moet 
echter wel goed gekeken en meegewogen worden, wat de totale gevolgen zijn van de 
voorgenomen maatregelen.  

Bij onze supermarkten is ons beleid erop gericht om, in samenspraak met andere 
ondernemers en verenigingen, binnen deze kleine kernen een zo breed mogelijk scala 
van producten en diensten aan te bieden. Op deze manier zorgen we ervoor dat de 
inwoners zoveel mogelijk in eigen dorp/wijk in hun behoeftes kunnen worden voorzien. 
Wij zien dat dit de leefbaarheid enorm ten goede komt; “lokaal leven, lokaal besteden” 
is het motto van onze kernen. Wanneer inwoners in het eigen dorp blijven besteden, 
biedt dit ook mogelijkheden voor andere ondernemers en diensten. Dat zorgt weer voor 
lokale werkgelegenheid, sponsoring van verenigingen, et cetera. Onderzoeken wijzen 
uit dat de supermarkt hierin een centrale én cruciale rol speelt. 

Het gevolg van de invoering van een verkoopverbod van tabak bij supermarkten, is dat 
je inwoners van het dorp/de wijk die tabak willen kopen, gaat verplichten om naar een 
tabaksverkooppunt buiten het dorp/wijk te gaan. In onze gevallen stuur je de inwoners 
naar de middelgrote plaatsen. Daar is het aanbod van horeca, winkels en supermarkten 
uiteraard groot, waarmee de kans groot is dat de inwoners ook andere goederen en 
diensten gaan afnemen in deze middelgrote plaatsen. De gevolgen zijn omzetdalingen 
bij de gehele middenstand in de kleinere kernen. De middenstand in de kleine kernen 
die het veelal al niet makkelijk heeft. De beoogde maatregel werkt oneerlijke 
concurrentie in de hand en zou voor een deel van de middenstand de doodsteek 
betekenen. Met een sneeuwbaleffect als gevolg; immers, als er minder aanbod komt, 
wordt het steeds moeilijker om als kleine kern zelfvoorzienend in basisbehoeften te 
zijn. 

Bij de invoering van een verkoopverbod van tabak in de supermarkten zit onze angst dus 
niet in het omzetverlies dat dit met zich meebrengt. Nee, onze angst zit in de 
desastreuze gevolgen voor de middenstand en leefbaarheid van de kleine kernen.  

  



Niet alleen de rokers zijn de dupe van deze voorgenomen maatregel, maar alle inwoners 
van de kleine kernen worden hierdoor getroffen. Met een verkoopverbod van tabak in 
alle supermarkten gaat de leefbaarheid van de kleine kernen in rook op! Als u niet 
wil dat deze negatieve gevolgen voor de kleinere kernen zich gaan inzetten, dan 
moeten er maatregelen om het tabaksgebruik terug te dringen ingevoerd worden die 
minder negatieve neveneffecten met zich meebrengen.  

Samen moeten we zorgen voor gezondheid en welzijn, maar laten we de lokale 
leefbaarheid in kleine kernen in dezen niet vergeten. 

Het voornemen is om vanaf 2024 te stoppen met verkoop van tabak-producten is de 
supermarkt. In het belang van de volksgezondheid een te begrijpen standpunt, immers 
wie wil er nu geen rookvrije generatie?  

Reactie N 

Dit voorstel heeft echter hele grote gevolgen voor onze supermarkt.  

Wij zijn gevestigd in een dorp,van circa 6500 inwoners, en zijn daar, sinds het 
tankstation is gestopt met de verkoop van tabak, het enigste verkooppunt in het dorp. 
Als dit besluit wordt doorgezet, dan is het eerstvolgende tabaksverkooppunt, 5 
kilometer verderop. 

Dit verbod heeft meer effecten, dan alleen maar het mislopen van de tabaksomzet, als 
dat het enigste is, is dat nog wel te overzien. 

De gevolgen zullen groter zijn, omdat klanten, die hun tabak dan elders moeten gaan 
kopen, waarschijnlijk ook hun overige boodschappen op een andere plaats gaan doen. 
Hoe groot dit effect zal zijn is moeilijk in te schatten. 

Naast de bedrijfseconomische gevolgen, heeft dit verbod ook op een ander vlak grote 
gevolgen. Stel dat de impact van het tabaksverbod zo groot is, dat de omzet dusdanig 
lager wordt, dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt?  

Als supermarkt staan wij midden in de samenleving, zijn voor veel burgers een 
ontmoetingsplaats. Wij vergroten de leefbaarheid in ons dorp, sponseren tal van 
verenigingen en clubs en dragen bij aan een fijne leefomgeving.  

Natuurlijk begrijpen wij dat de volksgezondheid heel belangrijk is, en dat mensen 
beschermd moeten worden tegen de verleiding van tabak en alcohol. Wellicht is het een 
idee, om tabak alleen nog maar te verkopen, vanuit een aparte ruimte, op dezelfde 
manier zoals we nu met artikelen doen in onze slijterij. ( gedistilleerd) Op die manier 
bouwen we ook een drempel in, om de aankoop moeilijke te maken, ook is dat voor ons, 
als supermarkt, beter en makkelijker te handhaven. Graag zou ik zien dat deze manier 
van verkopen van tabak vanaf 2024 mogelijk blijft.  

Reactie O  

Deze mail heeft betrekking op het verkoopverbod tabak en de desbetreffende gevolgen 
voor onze onderneming.  

Ons bedrijf is gevestigd in een klein dorp genaamd Xxxxxxxx met 1900 inwoners. Hier is 
de spar het enige verkooppunt tabak en andere levensmiddelen. De dichtstbijzijnde 
winkel met tabaksverkoop is op minimaal 5 kilometer afstand. Wanneer onze winkel 
geen tabak meer verkoopt gaan mensen uit het dorp hiervoor naar xx en kopen dan 
naast de tabak ook alle boodschappen daar. Hierdoor ervaren wij groot klantenverlies 
wat lijdt tot sluiting van onze winkel. Deze sluiting kan grote economische gevolgen 
hebben voor ons en het dorp. Dit zorgt ervoor dat Xxxxxxxx een minder ondernemend 



dorp wordt. Onlangs zijn de slager en Groenevakwinkel dier en tuin gesloten, dit heeft 
onze winkel het centrale ontmoetingspunt van het dorp gemaakt.  

Bij sluiting van onze winkel zorgt dit ervoor dat Xxxxxxxx een minder gewenst dorp 
wordt. Mensen gaan verhuizen naar dorpen met meer voorzieningen en Xxxxxxxx ervaart 
een bevolkingskrimp en sluiting van andere bedrijven, scholen, horecagelegenheden 
etc. 

Bij invoer van het verbod worden wij als dorpswinkel ongetwijfeld enorm getroffen. De 
samenhorigheid van het dorp verdwijnt. Dorpsgenoten zien de winkel als 
ontmoetingsplaats. Dit houdt in dat mensen afspreken in de koffiehoek, een praatje 
maken met elkaar, gezelligheid zoeken en geen eenzaam gevoel ervaren. 
Dorpsbewoners zijn gastvrij naar elkaar. Bijvoorbeeld in de coronatijd ervaren 
bejaarde, maar ook jongere mensen eenzaamheid. In het dorp zorgt men voor elkaar. 
Mensen of wij als dorpswinkel halen voor buren, vrienden en kennissen in quarantaine 
de boodschappen op en dit wordt aan de deur gehangen.  

Onze winkel zorgt voor veel werkgelegenheid voor dorpsbewoners en vrijwilligerswerk 
dagopvang Xxxxxxxx.  

De meeste mensen kunnen te voet of op de fiets naar de winkel. Dit is goed voor het 
milieu en voor de lichamelijke beweging. Een aantal bewoners hebben geen eigen 
vervoer om wekelijks naar Burgum te reizen voor boodschappen. Zij zijn afhankelijk van 
taxidiensten of familieleden die elke keer op en neer rijden.  

Wij zijn ons ervan bewust dan roken ongezond is hebben er begrip voor dat er alles aan 
wordt gedaan om de verkoop van tabak terug te dringen. Echter zijn wij zeer actief in 
het handhaven van de regels. Kinderen onder de 18 jaar kunnen geen tabak kopen en 
wij letten goed op de doorverkoop aan minderjarigen. De sociale controle in ons dorp is 
groot doordat iedereen elkaar kent in Xxxxxxxx en op elkaar let.  

De feitelijke gevolgen voor ons bedrijf is faillissement en wij doen er alles aan om dit te 
voorkomen. Ook is het niet te onderbouwen waarom supermarkten nu reeds moeten 
stoppen vooral omdat het onderzoek dat in opdracht van VWS is uitgevoerd laat zien dat 
de impact enorm is.  

Reactie P 

We begrijpen dat de tabaksverkooppunten terug gedrongen moeten worden en het 
roken ontmoedigd moet worden. 

Maar de gevolgen voor ons bedrijf zijn dramatisch. 

Niet meer compleet voor de klant, ze gaan elders tabak kopen en we zijn bang dat ze 
daar ook hun boodschappen gaan doen. Hierdoor komt de haalbaarheid van onze 
supermarkt in gevaar. Dit is weer slecht voor de leefbaarheid in ons dorp 
(ontmoetingsplek, sponsoring van div. activiteiten, pinautomaat, postagentschap). 

We hebben een supermarkt in Xxxxxxx GLD. Ongeveer 1500 inwoners. 

Onze klanten moeten ongeveer 4 kilometer rijden om tabak te kunnen kopen straks. 

We zouden het toejuichen als er een ontheffing komt. 

  

 

 

 


