Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

RE: voorstel MKB-Nederland m.b.t. tabaksspeciaalzaken
woensdag 21 november 2018 14:06:00

Beste
,
Bedankt voor je mail.
Zoals je weet is de Rijksoverheid op basis van artikel 5.3 van het WHO Kaderverdrag, zeer
terughoudend in het contact met de tabaksindustrie of partijen die belangen van de tabaksindustrie
vertegenwoordigen. Dit om te voorkomen dat de tabaksindustrie invloed kan uitoefenen op het
tabaksontmoedigingsbeleid. Dit is ook de reden waarom VNO NCW en MKB Nederland niet
deelnemen aan het deelakkoord over roken van het Nationaal Preventie Akkoord en ik niet in kan
gaan op het voorstel van MKB-Nederland m.b.t. tabaksspeciaalzaken. Wellicht ten overvloede verwijs
ik je voor meer informatie over artikel 5.3 naar:
https //www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/roken/transparant-over-contact-tabaksindustrie
Op deze website zal ik ook je mail en mijn antwoord openbaar maken.
Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Van:
@vnoncw-mkb.nl>
Verzonden: donderdag 8 november 2018 19:28
Aan:
>; Wijnker, C.G.A. (Charles)
Onderwerp: voorstel MKB-Nederland m.b.t. tabaksspeciaalzaken
Beste

en Charles,

De voorzitter van MKB-Nederland heeft me naar aanleiding van zijn telefoongesprek met de
staatssecretaris gevraagd om ons voorstel m.b.t. tabaksspeciaalzaken voor jullie op papier te
zetten.
Tabakswinkeliers zijn kleine ondernemers, vaak papa en mamabedrijfjes, die gaan omvallen als
de plannen uit het Rookakkoord in de huidige vorm doorgang vinden. Het verlies aan reclameen schapinkomsten n.a.v. neutrale verpakkingen tabaksproducten is aanzienlijk (naast de
investering in het verbergen van de rookwaren). De enige manier om dit voor deze kleine
ondernemers (gemiddeld inkomen van 40.000 euro per jaar) op te vangen is een
toekomstbestendig verdienmodel voor hen te behouden. Daarom vragen wij om een
uitzondering voor sigaren, e-sigaretten en rookloze producten op het reclameverbod in
tabakswinkel, de eis van neutrale verpakkingen en het uitstalverbod (deze uitzondering vragen
we niet voor sigaretten en shag!). E-sigaretten en rookloze producten zijn aanmerkelijk minder
schadelijk als sigaretten en shag en hebben geen aantrekkingskracht op jongeren (evenmin als
sigaren). Voor veel verstokte rokers is de e-sigaret een minder schadelijk alternatief, dat is al
uitgebreid onderzocht. Het is ook niet voor niets dat het succesvolle Britse
tabaksontmoedigingsbeleid voor een belangrijk deel gestoeld is op het stimuleren van rokers om
over te stappen naar e-sigaretten en rookloze producten. Als deze alternatieven in dezelfde
blanco verpakkingen als sigaretten en shag worden verpakt, straalt dat uit alsof beide producten
even schadelijk zijn en ontmoedig je daarmee rokers om over te stappen naar een alternatief dat
volgens onafhankelijk Brits onderzoek (Royal college of Physicians / Britse overheid / Britse
parlementaire commissie) 90 a 95% minder schadelijk is dan echte sigaretten. Bovendien wordt
elke innovatie hiermee in de kiem gesmoord. De 1600 tabakswinkeliers uit onze achterban
hebben de bovengenoemde uitzonderingen nodig om te kunnen overleven. Voor deze
ondernemers is hun winkel vaak hun pensioen. Dit is voor MKB-Nederland dus een enorm

belangrijk punt. Wij vragen jullie daarom ons voorstel voor een uitzondering te omarmen en
daarmee 1600 kleine ondernemers nog enige bestaanszekerheid te verschaffen. (P.s. winkels die
alleen tabak en loten verkopen bestaan niet (want niet rendabel), het assortiment is in alle
tabakswinkels een stuk breder (vaak ook cadeaukaarten, lectuur, postale diensten, zoetwaren,
OV-oplaadpunt, bancaire diensten), waardoor ze ook een belangrijke functie voor hun buurt
hebben.)
Hartelijke groet,
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