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Nuchter	  B.V.	  
T.a.v.	  de	  heer	  K.	  Joe	  Lie	  
Jonkerbosplein	  52	  
6534	  AB	  Nijmegen	  	  
	  
	  
Den	  Haag,	  	  29	  januari	  2016	  

	  

Geachte	  heer	  Joe	  Lie,	  

	  

In	  het	  kader	  van	  een	  structurele	  verbetering	  van	  de	  naleving	  van	  de	  leeftijdsgrens	  bij	  tabaksverkoop	  
hebben	  NSO,	  BETA,	  BOVAG,	  VNPI	  en	  TZN	  	  -‐	  met	  (financiële)	  ondersteuning	  van	  de	  tabaksfabrikanten	  -‐	  de	  
Taskforce	  Naleving	  Leeftijdsgrens	  Tabak	  (TNLT)	  opgericht.	  TNLT	  voert	  momenteel	  een	  grootschalig	  
onderzoek	  uit,	  met	  behulp	  van	  mysteryshoppers,	  bij	  verkooppunten	  van	  alle	  deelnemende	  
brancheorganisaties.	  De	  eerste	  golf	  van	  mysteryshopper-‐onderzoeken	  is	  inmiddels	  achter	  de	  rug.	  	  
	  
Het	  is	  in	  ons	  aller	  belang	  dat	  er	  beter	  op	  wordt	  toegezien	  dat	  jongeren,	  onder	  de	  18	  jaar,	  geen	  
tabaksproducten	  kunnen	  kopen.	  Het	  controleren	  van	  verkooppunten	  is	  hiervoor	  een	  goed	  middel.	  Bureau	  
Nuchter	  is	  een	  toonaangevende	  organisatie	  op	  het	  gebied	  van	  onderzoek	  naar	  leeftijdscontroles	  bij	  alcohol-‐	  
en	  tabaksaankopen.	  Het	  door	  Bureau	  Nuchter	  opgestelde	  protocol	  geldt	  bij	  dit	  onderzoek	  dan	  ook	  als	  
leidraad.	  TNLT	  heeft	  Bureau	  Nuchter	  in	  november	  2015	  benaderd	  voor	  het	  in	  opdracht	  van	  TNLT	  uitvoeren	  
van	  een	  onderzoek	  op	  grote	  schaal	  (2000),	  volgens	  het	  door	  Bureau	  Nuchter	  opgestelde	  protocol.	  Helaas	  
heeft	  u	  ons	  te	  kennen	  gegeven	  een	  dergelijke	  opdracht	  niet	  te	  kunnen	  aanvaarden,	  met	  name	  vanwege	  het	  
feit	  dat	  deze	  activiteiten	  van	  TLNT	  deels	  door	  de	  rookwarenindustrie	  worden	  gefinancierd.	  
	  
	  
Wij	  vinden	  het	  jammer	  dat	  Bureau	  Nuchter	  niet	  wil	  samenwerken	  met	  TNLT.	  Wij	  denken	  dat	  het	  vergelijken	  

van	  onderzoeksresultaten	  de	  naleving	  van	  de	  leeftijdsgrens	  bij	  tabaksverkoop	  ten	  goede	  komt.	  	  

	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  	  
	  

 
Gerard	  de	  Vries,	  Voorzitter	  TNLT	  
	  


