
In het kader van de research voor het artikel op deze website over Gert Koudijs, 
stuurde TabakNee hem de concepttekst op mét enkele vragen.  
 
Deze vragen waren:  
1. Van sport naar tabaksbranche (NSO): hebt u hier ooit gewetenswroeging over 
(gehad)? 
2. Hoe kunt u uw betrokkenheid bij sport (hardlopen, voorzitten Altis) verenigen met 
uw werk voor de tabaksindustrie?    
3. De PvdA is voorstander van een een tabaksontmoedigingsbeleid en dus ook vóór 
hogere accijnzen en (op termijn) plain packaging. Als NSO-secretaris bent u hier juist 
op tegen. Hoe gaat u persoonlijk om met het feit dat tabaksgerelateerde standpunten 
zo ver uiteenlopen tussen uw politieke partij (PvdA) en uw werkgever (NSO)? En 
nauw verbonden hiermee, de laatste vraag: 
4. Heeft u er geen moeite mee dat er van u verwacht wordt dat u op een politieke 
bijeenkomst PvdA-standpunten moet uitdragen die aangeven hoe de invloed van de 
tabaksindustrie op politieke besluitvorming aan banden moet worden gelegd, terwijl u 
op een vergadering van de NSO een heel andere boodschap moet brengen? 
 
Met onderstaande brief reageerde Gert Koudijs: 
 
Met verbazing en verontwaardiging heb ik kennisgenomen van uw artikel. Dit schetst 
een eenzijdig en onvolledig beeld van mij, waarin ik mijzelf niet herken. 
Zoals u ontdekt hebt, ben ik op verschillende maatschappelijke terreinen actief.  

Uw vraag "is de man een bevlogen, sportieve, organisatorische duizendpoot?" kan ik 
met een volmondig ja beantwoorden. 

Beroepsmatig ben ik werkzaam voor twee brancheorganisaties in de detailhandel. Ik 
werk dagelijks met en voor winkeliers. Enerzijds is dat de Vereniging van 
Postretailers (VVP). Dat is een vereniging die de belangen van winkeliers behartigt 
die een post- of pakketpunt in hun winkel hebben. 

Anderzijds is dat de NSO, de brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel. Dit is 
een wat ouderwetse naam uit de tijd dat er op iedere hoek van de straat nog een 
'sigarenboer' zat. 

Tegenwoordig bestaat deze branche uit moderne gemakswinkels met ketens als 
onder meer: AKO, Readshop, Primera en Vivant. Winkels waar verschillende 
producten verkocht worden zoals: tijdschriften, kansspelen, wenskaarten, 
kantoorartikelen en ook rookwaren. 

Beroepsmatig hou ik me bezig met onderwerpen als: bereikbaarheid/stadsdistributie, 
winkel-veiligheid, distributie van OV-bewijzen, het begeleiden van winkeliers naar 
online mogelijkheden en nog veel meer andere zaken. Ik doe dat vanuit passie met 
de lokale MKB-ondernemers. Met hun winkels dragen zij bij aan de leefbaarheid van 
de wijk of buurt waar ze gevestigd zijn. 

In de loop der jaren heb ik vanuit mijn functie vele uitlatingen gedaan. Ook in de 
media. Als u verder kijkt zult u van mij uitlatingen tegenkomen over onderwerpen als: 
de vervanging van de strippenkaart door de OV-kaart, de schrijnende wijze waarop 
PostNL met winkeliers omgaat, het belang van samenwerking tussen 
tijdschriftdistributeurs als Aldipress en Betapress, etc. 



Allemaal onderwerpen die raken aan het belang van mijn achterban: de winkeliers 
met een gemakswinkel. Ook over het product tabak dat in deze winkels verkocht 
wordt heb ik in mijn functie uitspraken gedaan. Als door een gebrek aan 
accijnsharmonisatie consumenten de grens over gaan om daar tabak te kopen, is dat 
schadelijk voor de betreffende winkeliers in Nederland. In het kader van de 
belangenbehartiging van deze winkeliers heb ik daar dan een opmerking over 
gemaakt. 

M.b.t. het product tabak is duidelijk dat dit schadelijk is voor de gezondheid. Ik heb 
begrip voor het streven van maatschappelijke organisaties naar een rookvrije 
generatie. 

Beroepsmatig betekent dat, dat de winkeliers waar ik voor werk, hun winkel de 
komende jaren moeten aanpassen. Zij moeten nieuwe businessmodellen 
ontwikkelen zodat deze winkels rendabel blijven met – uiteindelijk - geen 
tabaksverkoop meer. De NSO helpt hen daarbij. 

Tot die tijd – en zo lang wettelijk toegestaan – is het een maatschappelijk realiteit dat 
tabak verkocht wordt. De organisatie waar ik voor werk vaart een eigen en 
onafhankelijke koers en draagt er aan bij dat dit op een verantwoorde wijze, volstrekt 
binnen de huidige wet- en regelgeving, gebeurt. 

Kortom, de rode draad in mijn beroepsmatig functioneren is het werken met en voor 
winkeliers en hen helpen hun winkel rendabel te houden en relevant voor de wijk 
waarin ze gevestigd zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gert Koudijs	


