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4 december 2014 

 

 

 

NSO-Leeswijzer 

Tijdelijk warenwetbesluit elektronische sigaret 
 

Deze leeswijzer is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Op basis van het Tijdelijk waren-

wetbesluit elektronische sigaret van 24 november 2014. In deze leeswijzer zijn de artikelen uit het 
tijdelijk besluit vereenvoudigd en samengevat (op relevantie voor de tabaksdetailhandel) opgeno-
men. Aan de inhoud van deze leeswijzer kunnen geen rechten ontleend worden. 

 

 

1. Inleiding 
 

Op 24 november is het tijdelijk warenwetbesluit elektronische sigaret gepubliceerd. 

Met dit besluit loopt de wetgever vooruit op de implementatie van de nieuwe Tabakspro-

ductenrichtlijn in de Nederlandse wet- en regelgeving. Dat proces wordt naar verwach-

ting afgerond in de eerste helft van 2016. Tot die tijd is dit tijdelijk warenwetbesluit van 

kracht. 

Dit tijdelijk warenwetbesluit is alleen gebaseerd op de regels over e-sigaretten die in die 

Europese richtlijn zijn opgenomen. Er zijn door de Nederlandse wetgever geen regels aan 

toegevoegd. Omdat dit besluit gebaseerd is op de Warenwet zijn ook geen regels opge-

nomen met betrekking tot een leeftijdsgrens. 

Onverkort blijft het NSO-advies van kracht: alleen verkoop van e-sigaretten en aanver-

wante producten aan consumenten van 18 jaar en ouder! 

 

Reikwijdte van dit besluit 

Dit besluit heeft betrekking op e-sigaretten die kunnen worden gebruikt voor de con-

sumptie van nicotinehoudende damp. E-sigaretten in de vorm van een wegwerpproduct 

waarin vloeistof zit zonder nicotine (zoals de zogenoemde shisha-pennen) vallen hier dus 

niet onder. Als er shisha-pennen in de handel worden gebracht die wel nicotinehoudende 

vloeistof bevatten of waarmee nicotinehoudende vloeistof kan worden verdampt, dan 

vallen deze wel onder de regels van dit besluit.  

Naast e-sigaretten met nicotinehoudende vloeistof in de vorm van een wegwerpproduct 

is dit besluit ook van toepassing op e-sigaretten die herlaadbaar zijn met een patroon of 

die hervulbaar zijn via een navulreservoir. De regels richten zich ook op de patronen en 

de navulverpakkingen. Andere vormen van nicotinehoudende e-sigaretten zijn niet toe-

gestaan. 

Dit besluit is dus niet van toepassing op wegwerpproducten met nicotinevrije vloeistof. 

 

Invoeringsdatum en overgangstermijnen 

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2015.  

Voor de artikelen 3, 4 en 5 geldt geen overgangstermijn. Per die datum moeten de e-

sigaretten en navulverpakkingen voldoen aan de vereisten uit die artikelen. Dit betreft 

respectievelijk: de afgifte van gelijke doses, de maximale afmeting van een navulreser-

voir en een kindveilige verpakking  

Check daarom tijdig uw voorraad en maak afspraken met uw leverancier om 

eventueel producten om te ruilen. 

Voor producten die niet voldoen aan de verpakkingseisen van de artikelen 6 en 7 geldt 

dat zij nog tot 1 augustus 2015 mogen worden verkocht. Voor de waarschuwingstekst, 

bedoeld in artikel 8, geldt dat deze uiterlijk per 1 mei 2015 op de verpakking moet zijn 

aangebracht. Dit kan eventueel met een door een leverancier na te leveren sticker op 

bestaande verpakkingen. 
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2. Samenvatting/Let op! 

 
 
Het tijdelijk warenwetbesluit elektronische sigaret treedt in werking per 1 februari 2015. 

Voor een aantal artikelen geldt een overgangstermijn tot 1 mei c.q. 1 augustus 2015. Zie 

hoofdstuk 3 van deze leeswijzer voor een volledig overzicht van alle artikelen. 

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten: 

 

 
 
Per 1 februari 2015: 

 

1. Alleen navulreservoirs (clearomizers) met een volume van ten hoogste 2 ml. 

2. Alleen kindveilige navulverpakkingen. 

3. Alleen navulverpakkingen (flesjes) met een volume van ten hoogste 10 ml. 

4. Alleen navulverpakkingen met niet meer nicotine dan 20 mg per ml. 

 

 

Per 1 mei 2015: 

 

1. Op de verpakking moet de volgende waarschuwing zijn aangebracht:  

«Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt af-

geraden voor niet-rokers».  

 Deze waarschuwing moet 30% van het oppervlak van de verpakkingseenheid en 

 van elke buitenverpakking beslaan. 

2. Reclame voor elektronische sigaretten mag alleen gemaakt worden met gebruik-

making van die waarschuwingstekst. 

3. Bij het maken van reclame mag niet de indruk worden gewekt dat: 

*  het product zonder schadelijke gevolgen gebruikt kan worden; of 

* het product kan helpen bij het stoppen met roken van tabaksproducten. 

 

 

Per 1 augustus 2015: 

 

1. De verpakking van een elektronische sigaret moet voorzien zijn van een bijsluiter. 

2. Op de verpakking moet een lijst van ingrediënten zijn aangebracht. 

3. Ook moet de aanbeveling “buiten bereik van kinderen houden” zijn aangebracht.  
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3. Artikelsgewijs 
 

 

Artikel 1 

Bevat een aantal definities. 

Zoals onder meer ‘in de handel brengen’. Daaronder wordt verstaan: de ter beschikking 

stelling aan consumenten in Nederland. Evenals bij de Tabakswet ligt daarmee de ver-

antwoordelijkheid bij de tabakdetaillist om deze bepalingen na te leven. Daarop wordt 

ook door de NVWA gecontroleerd. 

 

Artikel 2 

1. Het is verboden een elektronische sigaret of een navulverpakking in de handel te 

brengen indien dit product niet voldoet aan de bij of krachtens dit besluit gestelde eisen.  

2. Dit verbod is niet van toepassing op een elektronische sigaret of navulverpakking die 

op grond van de Geneesmiddelenwet in de handel wordt gebracht. 

 

Artikel 3 

1. Een elektronische sigaret mag alleen in de handel worden gebracht in de vorm van 

een wegwerpproduct, of indien deze door middel van een navulverpakking en een reser-

voir navulbaar is of herlaadbaar is met een patroon voor eenmalig gebruik. 

2. Een elektronische sigaret geeft per merk en type bij gebruik onder normale en verge-

lijkbare omstandigheden, op vergelijkbare wijze nicotinedoses af. 

3. Een navulreservoir van een navulbare elektronische sigaret mag een volume hebben 

van ten hoogste 2 ml. 

 

Artikel 4 

1. Een elektronische sigaret en een navulverpakking zijn kindveilig, beschermd tegen 

manipulatie, breken en lekken en beschikken, indien van toepassing, over een mecha-

nisme dat lekvrij navullen mogelijk maakt. 

2. Een navulverpakking moet beschikken over een kindveilige sluiting. 

 

Artikel 5 

1.Nicotinehoudende vloeistof mag alleen in de handel worden gebracht, indien: 

a.  de vloeistof is verpakt in een navulverpakking met een volume van ten hoogste  

 10 ml, in een elektronische sigaret in de vorm van een wegwerpproduct of in  

 patronen voor eenmalig verbruik, met dien verstande dat patronen en reservoirs 

 van een elektronische sigaret in de vorm van een wegwerpproduct, een volume 

 hebben van ten hoogste 2 ml; 

b.  de vloeistof niet meer nicotine dan 20 mg/ml bevat; 

c.  er bij de productie van de vloeistof uitsluitend zuivere ingrediënten zijn gebruikt; 

 en 

d.  er behalve nicotine, uitsluitend ingrediënten zijn gebruikt die, zowel in verhitte als 

 in onverhitte toestand, niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de mens.  

2. Nicotinehoudende vloeistof mag geen toevoegingen bevatten die de indruk wekken dat 

een elektronische sigaret gezondheidsvoordelen biedt of minder gezondheidsrisico’s ople-

vert. 

 

Artikel 6 

De verpakking moet een bijsluiter bevatten met onder meer: 

a. aanwijzingen inzake gebruik en opslag van het product, inclusief de vermelding dat het 

gebruik van het product door jongeren en niet-rokers wordt afgeraden; 

b. waarschuwingen voor de volgende risicogroepen: zwangeren, vrouwen die borstvoe-

ding geven en personen met een aandoening aan de longen, kanker of hart- en vaatziek-

ten; 

c. informatie over mogelijke schadelijke effecten en contactgegevens van de producent in 

de Europese Unie of importeur in de Europese Unie. 
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Artikel 7 

1. Op een verpakkingseenheid en een eventuele buitenverpakking moet, indien van toe-

passing, een lijst van alle ingrediënten van het product zijn aangebracht. En ook een 

vermelding van het nicotinegehalte van het product in mg per ml.  

2. Ook moet de aanbeveling “buiten bereik van kinderen houden” zijn aangebracht.  

3. Een verpakkingseenheid en een eventuele buitenverpakking mogen geen enkel ele-

ment of kenmerk bevatten dat: 

a. een elektronische sigaret of navulverpakking aanprijst of het gebruik ervan aanmoe-

digt door een verkeerde indruk te wekken over de gevolgen voor de gezondheid; 

b. de suggestie wekt dat een bepaalde elektronische sigaret of navulverpakking minder 

schadelijk is dan een andere; en 

c. de suggestie wekt dat een elektronische sigaret of een navulverpakking een levens-

middel of een cosmetisch product is. 

 

Artikel 8 

Op een verpakkingseenheid en een eventuele buitenverpakking moet, indien van toepas-

sing, de volgende waarschuwing zijn aangebracht: «Dit product bevat de zeer verslaven-

de stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers».  

Deze waarschuwing moet 30% van het oppervlak van de verpakkingseenheid en van elke 

buitenverpakking beslaan. 

 

Artikel 9 

1. Een elektronische sigaret of een navulverpakking mag alleen worden aangeprezen via 

enig op het publiek gericht reclamemedium met gebruikmaking van de waarschuwing, 

genoemd in artikel 8.  

2. Het is een ieder verboden om een elektronische sigaret of een navulverpakking aan te 

prijzen via enig op het publiek gericht reclamemedium en terwijl daarbij de indruk wordt 

gewekt dat: 

a. het product zonder schadelijke gevolgen gebruikt kan worden; of 

b. het product kan helpen bij het stoppen met roken van tabaksproducten. 

Deze reclamebeperkingen gelden niet voor e-sigaretten die worden aangemerkt als ge-

neesmiddel en als zodanig zijn geregistreerd op grond van de Geneesmiddelenwet. Zij 

vallen niet onder de reikwijdte van dit besluit. Voor geneesmiddelen gelden specifieke 

reclameregels op grond van de Geneesmiddelenwet. 

 

Artikel 10 

Dit besluit is ook van toepassing op een elektronische sigaret en navulverpakking die van 

buiten Nederland op de Nederlandse markt wordt gebracht. 

 

Artikel 11 

Een overtreding van dit besluit kan beboet worden met een boete van maximaal € 1050,- 

 

Artikel 12 

Een elektronische sigaret en een navulverpakking waarvan de buitenverpakking of de 

verpakkingseenheid niet voldoet aan de artikelen 6 en 7 mag tot 1 augustus 2015 in de 

handel worden gebracht.  

Een elektronische sigaret en een navulverpakking waarvan de buitenverpakking of de 

verpakkingseenheid niet voldoet aan artikel 8 mag tot 1 mei 2015 in de handel worden 

gebracht. 

 

 


