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1. VOORWOORD

 In deze reader vindt u informatie over de wet- en regelgeving met betrekking tot de verkoop 
van tabaksproducten in de tabaksdetailhandel. 
Dit betreft de actuele wetgeving per 1 januari 2015.
De NSO zet hiermee voor de ondernemer in de tabaksdetailhandel op een rijtje, wat hij/zij  
moet weten over de verkoop van tabaksproducten.

Tekst & Uitleg
Ten eerste vindt u in hoofdstuk 2 een UITLEG over de wet- en regelgeving. Deze kunt u 
gebruiken om snel een overzicht te krijgen en als toelichting bij de TEKST van de Tabakswet 
zelf. 
De inhoud van deze reader is gebaseerd op beschikbare informatie tot en met december  
2014. 

Europese Tabaksrichtlijn (TPD)
Aansluitend leest u in een apart kader over de nieuwe Europese Tabaksproductenrichtlijn: 
de ‘Tobacco Product Directive’ (TPD), die 20 mei 2014 in werking is getreden.
De bepalingen uit deze richtlijn moeten door de overheden van de Europese landen verwerkt 
worden in nationale wet en regelgeving. Uiterlijk per mei 2016 moet in ieder land dat proces 
voltooid zijn.
In Nederland zal daartoe de Tabakswet worden aangepast.
Een overzicht van de aanstaande veranderingen leest u in de kadertekst.

Warenwetbesluit E-sigaretten
In de nieuwe Tabaksproductenrichtlijn zijn ook bepalingen opgenomen ten aanzien van de 
productie en verkoop van e-sigaretten. Ook deze zullen uiterlijk per mei 2016 in Nederland van 
kracht gaan worden.
Vooruitlopend daarop heeft het Ministerie van VWS op 24 november 2014 een Tijdelijk 
warenwetbesluit elektronische sigaret gepubliceerd (zie bijlage 3.7.).
Een toelichting/leeswijzer hierbij vindt u in hoofdstuk 2.1.8.

Een actueel overzicht altijd op www.tabaksdetailhandel.nl
Zijn er wijzigingen in de wet- en regelgeving, dan wordt u hierover geïnformeerd via de 
wekelijkse e-mail nieuwsbrief Deze Week.  Een actueel overzicht vindt u ook altijd op www.
tabaksdetailhandel.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze NSO Tabaksreader? 
Neemt u dan contact op met het NSO-bureau! Alleen met uw praktijkervaring kan de NSO haar 
positie als vertegenwoordiger van de branche goed invullen.

Jos Zuijdwijk,
voorzitter

NSO, brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel
Postbus 262
2260 AG  Leidschendam
www.tabaksdetailhandel.nl

© NSO, januari 2015
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2.  UITLEG 
 over de wet- en regelgeving met betrekking tot 

tabaksverkoop in de tabaksdetailhandel

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van alle relevante wet- en regelgeving met 
betrekking tot de verkoop van tabaksproducten in de tabaksdetailhandel.
De tekst in dit hoofdstuk is bijgewerkt tot en met december 2014. Voor eventuele wijzigingen 
en actuele aanvullingen raden wij u aan www.tabaksdetailhandel.nl te raadplegen en de 
digitale nieuwsbrief, Deze Week, in de gaten te houden.

2.1. Het product/in de winkel

2.1.1. Productregulering
Sigaretten mogen alleen in verpakkingen van minstens negentien stuks verkocht worden. 
Daarop geldt alleen een uitzondering voor Indonesische Kretek sigaretten. Die mogen in 
kleinere verpakkingseenheden worden verkocht.
Het Aanduidingenbesluit Tabaksproducten schrijft voor dat op verpakkingen van sigaretten en 
shag de hoeveelheid teer en nicotine vermeld moet worden. Op sigarettenverpakkingen moet 
ook de hoeveelheid koolmonoxide vermeld worden.
In Nederland mogen alleen maar zelfdovende sigaretten (LIP) verkocht worden. LIP staat voor 
‘Lower Ignition Propensity’, wat betekent dat de sigaret minder snel tot ontbranding komt. Alle 
sigaretten die in Nederland geleverd worden, voldoen aan deze norm.

2.1.2. Waarschuwingsteksten
Op de voorzijde van verpakkingen van alle tabaksproducten moet een algemene 
waarschuwingstekst zijn aangebracht: ‘Roken is dodelijk’ of ‘Roken brengt u en anderen 
rondom u ernstige schade toe’. Daarbij moet op de achterzijde van de verpakkingen 1 van 
de 14 bijkomende waarschuwingsteksten worden vermeld. Deze waarschuwingsteksten 
moeten op sigarettenpakjes 30% van de voorkant beslaan en 40% van de achterkant. 
Ook op slofverpakkingen die aan consumenten (kunnen) worden verkocht moeten 
waarschuwingsteksten staan van 30% en 40% (sigaretten).
U bent als detaillist niet verplicht de verpakkingen zodanig in uw winkel te plaatsen dat de 
waarschuwingsteksten zichtbaar zijn voor de consument.

2.1.3. Sigarenverpakkingen
Op sigarenverpakkingen moeten de waarschuwingsteksten 30% van de voorkant beslaan en 
40% van de achterkant. Op verpakkingen groter dan 75 cm2 geldt een maximale omvang van 
22,5 cm2 op de voorkant én 22,5 cm2 op de achterkant.
Sigarentubes die per stuk worden verkocht moeten ook van twee waarschuwingsteksten zijn 
voorzien. 
Losse sigaren die niet in een tube zitten, mogen per stuk worden verkocht zonder dat zij van 
waarschuwingen zijn voorzien. De wet schrijft voor dat gezondheidswaarschuwingen op de 
verpakking worden aangebracht. Deze sigaren zijn niet verpakt (anders dan de kist waarin ze 
zitten en die dus van waarschuwingsteksten voorzien moet zijn).

2.1.4. Open presentatie 
In de winkel is een open presentatie van sigaren en pijp- en pruimtabak toegestaan. Niet van 
sigaretten. Dit geldt voor maximaal één open verpakking per merkenversie c.q. model sigaren. 
Sigaren mogen in de winkel gepresenteerd worden in een geopende verpakking. De inhoud van 
die verpakking mag maximaal 100 sigaren bevatten.
Sigaren uit deze open verpakking mogen, zonder accijnszegel, per stuk verkocht worden. 
Tegen een consumentenverkoopprijs die is in verhouding is met de hoeveelheid sigaren in de 
verpakking en de consumentenverkoopprijs die op die verpakking is aangebracht.
In het geval sigaren buiten de oorspronkelijke consumentenverpakking in de winkel 
voorhanden zijn, moet deze oorspronkelijke verpakking ook in de winkel aanwezig zijn.
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2.1.5. Roken in de tabakspeciaalzaak
Werknemers in Nederland hebben recht op een rookvrije werkplek. Alle werkgevers moeten 
maatregelen treffen zodat zijn werknemers kunnen werken zonder daarbij hinder of overlast 
van roken te ondervinden. In de praktijk betekent dit: niet roken op de werkplek. Alleen 
buiten, in de open lucht, of in een speciaal daartoe aangewezen rookruimte.
Deze wetgeving geldt ook voor ondernemers/werkgevers in de tabaksdetailhandel.
Dat betekent dat in de tabakspeciaalzaak met personeel niet mag worden gerookt. Ook niet 
als al het personeel een vrije dag heeft en de eigenaar alleen in de winkel staat. Er mag ook 
niet gerookt worden in de algemene ruimtes (gangen, trappen, keuken). Alleen in een speciaal 
daartoe aangewezen rookruimte. Deze rookruimte moet als zodanig herkenbaar zijn (dus door 
middel van een bordje rookruimte) en moet afsluitbaar zijn.
In een tabaksspeciaalzaak zonder personeel mag wel worden gerookt, door zowel de onder-
nemer als de klant.

2.1.6. Proeverijen
Met inachtneming van de regels met betrekking tot roken in de tabaksspeciaalzaak mogen er 
in de winkel wel proeverijen worden georganiseerd. Dus alleen door een ondernemer zonder 
personeel. Er mag bedrijfsmatig geen medewerking worden verleend aan proeverijen buiten de 
winkel. Dit wordt als een vorm van tabaksreclame opgevat.

2.1.7. Huismerk
Belangrijk bij het voeren van een eigen huismerk is dat huismerk- en winkeluitstraling niet 
gelijk mogen zijn. Dit om te voorkomen dat je met de uitstraling/promotie van je winkel 
tegelijkertijd reclame zou maken voor een tabaksproduct dat een zelfde uitstraling heeft.
Een huismerk mag wel verkocht worden onder dezelfde naam als de winkel of de ketennaam, 
maar moet er anders uitzien. Dus een andere vormgeving, ander lettertype, ander logo en 
 ander kleurgebruik.
Belangrijk is ook dat als je als winkelier een eigen huismerk voert, je door de wetgever voor 
dat product als fabrikant gezien wordt. Ga je als winkelier met je huismerk in de fout, loop je 
het risico op hoge boetes (zie ook 2.4. ‘handhaving en controles’).
Tot slot geldt dat de verpakkingen van een huismerk aan dezelfde verpakkingsvereisten met 
waarschuwingsteksten moeten voldoen (zie ook 2.1.2. ‘waarschuwingsteksten).

2.1.8. Elektronische  sigaret
De e-sigaret is geen tabaksproduct en valt strikt genomen buiten het onderwerp van deze 
reader. Echter in de gewijzigde Tabaksproductrichtlijn (zie kadertekst, pagina 14) zijn wel 
 bepalingen over e-sigaretten opgenomen.
Deze bepalingen moeten uiterlijk mei 2016 zijn verwerkt in de Nederlandse wet- en regel-
geving. Vooruitlopend daarop heeft het Ministerie van VWS op 24 november 2014 een tijdelijk 
warenwetbesluit elektronische sigaret’ gepubliceerd. Zie kader op de volgende pagina’s.
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Tijdelijk Warenwetbesluit elektronische sigaret
24 november 2014

Inleiding
Op 24 november 2014 is het tijdelijk warenwetbesluit elektronische sigaret gepubliceerd.
Met dit besluit loopt de wetgever vooruit op de implementatie van de nieuwe Europese 
Tabaksproductenrichtlijn in de Nederlandse wet- en regelgeving. Dat proces wordt naar 
verwachting 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 Euro-
pese richtlijn zijn opgenomen. Er zijn door de Nederlandse wetgever geen regels aan toe-
gevoegd. Omdat dit besluit gebaseerd is op de Warenwet zijn ook geen regels opgenomen met 
betrekking tot een leeftijdsgrens.
Onverkort blijft het NSO-advies van kracht: alleen verkoop van e-sigaretten en aanverwante 
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 consumptie 
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 toegestaan.
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 navulreservoir 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.

Samenvatting:
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.
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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 afgeraden 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 gebruikmaking 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. 

Lees het volledige tijdelijk warenwetbesluit, alle artikelen, in bijlage 3.7. van deze reader.
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2.2. De verkoop van tabaksproducten

2.2.1. Handhaaf de Leeftijdsgrens!
Tabaksproducten mogen alleen worden verkocht aan klanten die onmiskenbaar 18 jaar of 
 ouder zijn. Op alle tabaksverkooppunten wordt aan klanten die niet onmiskenbaar 25 jaar of 
ouder zijn om een leeftijdsbewijs gevraagd. Zo wordt een veiligheidsmarge van 7 jaar in acht 
genomen.
De Tabakswet schrijft voor dat de verkoper een vergewisplicht heeft. De verkoper moet 
vaststellen dat de koper van tabak achttien jaar of ouder is. Deze vaststelling kan alleen 
achterwege blijven als de klant onmiskenbaar achttien jaar of ouder is. Of als het een bekende 
klant is waarvan al eerder de leeftijd is vastgesteld.

Op alle tabaksverkooppunten wordt tot 25 jaar om een ID gevraagd.
Zo loop je als verkoper geen risico!

Vraag alle klanten, die er niet onmiskenbaar 25 jaar of ouder uitzien, 
om een leeftijdsbewijs.

Een geldig legitimatiebewijs is: een paspoort, een identiteitskaart, een vreemdelingen-
document	of	een	rijbewijs.	Dus	niet	een	OV-studentenkaart	of	bromfietscertificaat.
Kijk ook goed naar de geboortedatum op het legitimatiebewijs. Is deze persoon vandaag 
inderdaad 18 jaar of ouder!

Is het een onbekende tabaksklant? Neem dan de 4 stappen:
1. Niet onmiskenbaar ouder dan 25? Altijd vragen om een leeftijdsbewijs.
2. Controleer of het leeftijdsbewijs is van diegene die voor je staat.
3. Controleer of het een geldig legitimatiebewijs is.
 Dit kan alleen zijn: paspoort, rijbewijs, gemeentelijke identiteitskaart of 
 vreemdelingensdocument.
4. Check de geboortedatum? Is de klant inderdaad ouder dan 18?.

Ook mag geen verkoop van tabaksproducten plaatsvinden aan personen boven achttien jaar 
die de kennelijke bedoeling hebben dit aan jongeren door te verkopen. Als bijvoorbeeld iemand 
ouder dan achttien jaar in de winkel staat waarvan duidelijk is dat hij of zij de bedoeling heeft 
de tabaksproducten door te verkopen aan jongeren onder de achttien jaar (bijvoorbeeld op een 
nabij gelegen schoolplein), mag de tabakswinkelier aan deze ‘oudere’ geen tabaksproducten 
verkopen.

In de winkel moet duidelijk worden aangegeven dat er geen tabaksproducten worden verkocht 
onder de achttien jaar. De NSO stelt hiervoor de NIX18 campagne materialen ter beschikking. 
Met onder meer: een sticker voor de voordeur en stickers voor aan het schap en bij de kassa.

Controle & handhaving
Op handhaving van de leeftijdsgrens wordt gecontroleerd door ambtenaren van de 
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Indien een overtreding wordt geconstateerd 
riskeert de verkoper een boete van € 450,-. Let op: voor het vaststellen van een overtreding is 
de leeftijd van de klant niet relevant. Iemand kan bijvoorbeeld negentien jaar oud zijn, maar in 
de ogen van de NVWA-controleur niet “onmiskenbaar achttien jaar of ouder”. Ook dan kunt u 
een boete krijgen.
Vanaf 1 januari 2014 geldt ook het 3-strikes-out principe. Als u drie keer beboet wordt voor 
het verkopen onder de leeftijdsgrens, krijgt u een tijdelijk tabaksverkoopverbod opgelegd.
Ook zijn de boete bedragen aanzienlijk verhoogd. De eerste boete bedraagt € 450,-, de tweede 
€ 1.350,- en de derde € 4.500,-.
Eind 2014 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel in behandeling dat voorziet in een nieuw 
strafmaximum van € 20.250,- in plaats van nu € 4.500,-.
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2.2.2. Automatenverkoop
Tabaksautomaten moeten vergrendeld zijn. Alleen voor rokers ouder dan achttien jaar mag 
een automaat ontgrendeld worden. Aan de wijze van ontgrendeling zijn geen eisen gesteld. 
Eigenaren/exploitanten van een tabaksautomaat mogen zelf bepalen hoe zij de leeftijd 
controleren van rokers die sigaretten uit zo’n automaat willen halen. 
Buitenautomaten zijn verboden. Naast het feit dat automaten op slot moeten, moeten zij 
altijd binnen èn onder toezicht van personeel geplaatst zijn. Dus niet in een toiletruimte of 
garderobe waar geen toezicht is.

2.2.3. Internetverkoop
Het is toegestaan via internet tabak te verkopen. Er moet echter wel op gelet worden 
dat bij de verkoop via internet de correcte accijnsafdracht plaatsvindt. Websites die de 
accijnswetgeving (proberen te) ontduiken, worden door de douane gecontroleerd en vervolgd. 
Ook de invoer van tabakswaren wordt, in samenwerking met PostNL, streng gecontroleerd. 
Een ondernemer in Nederland mag ook tabaksproducten verkopen aan consumenten in het 
buitenland. De klant in het buitenland moet dan echter altijd de tabaksproducten invoeren en 
de voor dat land geldende accijnzen betalen. Wanneer de ontvanger dit niet doet, kunnen de 
tabaksproducten door de douane van het ontvangende land in beslag worden genomen. De 
 accijnzen die betaald zijn in Nederland kunnen niet terug worden gevorderd.

Ook bij tabaksverkoop via internet geldt de vergewisplicht. De verkoper moet zich er van 
vergewissen dat de klant achttien jaar of ouder is. Als u tabaksproducten via een website 
verkoopt, geef dan duidelijk aan dat verkoop alleen plaats vindt aan klanten van 18 jaar en 
ouder	en	stel	alles	in	het	werk	om	de	leeftijd	van	de	klant	te	verifiëren.
In het kader van het reclameverbod voor tabaksproducten, mogen er op een website geen 
afbeeldingen of aanprijzingen van tabaksproducten getoond worden.
Alleen als er sprake is van een directe koopmogelijkheid mag een afbeelding van de 
tabaksverpakking worden getoond. Dan is het tonen van de verpakking toegestaan als 
onderdeel van het verkoopproces.

2.2.4 Beperking tabaksverkooppunten 
Tabak is een legaal product dat op de bekende verkooppunten verkocht mag worden. Zoals 
 onder meer: tabakswinkels, supermarkten, benzineshops en in de horeca.
Het is verboden om rookwaren te verkopen in overheidsinstellingen en -bedrijven. Ook 
geldt een verkoopverbod van tabak voor instellingen die het algemene belang dienen zoals 
ziekenhuizen, sportaccommodaties, jeugdhonken, bibliotheken en scholen. Ook de verkoop via 
sigaret tenautomaten is daar verboden.

2.2.5. Meldpunt illegale tabaksverkoop
Er is een meldpunt voor het melden van illegale praktijken rondom tabaksverkoop: 
douanemeldpuntaccijns@belastingdienst.nl. 
De NSO roept al haar leden op een e-mail naar dit adres te sturen als zij aanlopen tegen 
praktijken als: tabaksverkoop onder de banderolprijs of verkoop van producten zonder 
Nederlandse banderol.
Het meldpunt wordt beheerd door de Douane en is 24 uur per dag bemand, waardoor er altijd 
een snelle opvolging gegeven kan worden aan een melding.   
Als u een mail stuurt krijgt u een ontvangstbevestiging en hoort u wie de behandelaar is van 
uw melding. Vermeld in uw mail zo concreet mogelijk wat er aan de hand is met het adres van 
de betreffende locatie.
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2.3. Reclame voor tabaksproducten

2.3.1. Hoofdregel
Onderstaande informatie met betrekking tot tabaksreclame is gebaseerd op de Tabakswet, 
de Reclamecode voor Tabaksproducten (2002) en de Regeling tabaksreclame in of aan 
tabakspeciaalzaken (2007).
De hoofdregel in de Tabakswet is duidelijk: elke vorm van reclame voor tabaksproducten is 
verboden. 
Reclame	wordt	daarbij	gedefinieerd	als:	“Elke	handeling	in	de	economische	sfeer	met	als	doel	
de verkoop van tabaksproducten te bevorderen en elke vorm van commerciële mededeling die 
de bekendheid geven aan of het aanprijzen van een tabaksproduct tot doel of tot gevolg heeft”.
Deze hoofdregel kent ook een aantal uitzonderingen. Reclame voor tabaksproducten mag nog 
wel gemaakt worden als het gericht is op kopers van tabaksproducten:
•	 in	de	tabaksspeciaalzaak	en	aan	de	voorgevel	daarvan;
•	 in	het	afgescheiden	verkooppunt	van	warenhuis	of	supermarkt;
•	 voor	mededelingen	uitsluitend	bestemd	voor	de	bedrijfstak.	
Tabaksreclame mag dus wel in het vakblad Tabak2day. Tabaksreclame mag bijvoorbeeld niet 
gemaakt worden in de Makro-krant omdat deze ook door niet tabakshandelaren gelezen wordt.

In de tabaksspeciaalzaak mag dus, gericht op kopers van tabaksproducten, wel reclame 
gemaakt	worden	voor	tabaksproducten.	In	de	Tabakswet	wordt	de	tabaksspeciaalzaak	gedefi-
nieerd als: een winkel met een afsluitbare eigen toegang, waarin minstens 90 merken/versies 
van tabaksproducten verkocht worden en met een vloeroppervlak van minimaal 10 m2. 
De	NVWA	heeft	bevestigd	dat	onder	deze	definitie	alle	tabaks-/gemakswinkels	in	Nederland	
vallen. In het overgrote merendeel van de bij de NSO aangesloten winkels mag dus 
reclame gemaakt worden voor tabaksproducten. Hoe uw winkel heet of hoe uw winkel staat 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, heeft daar niet direct iets mee te maken. De 
NSO adviseert u wel om uw winkel als tabakspeciaalzaak in te schrijven in het register van de 
Kamer van Koophandel.

2.3.2. Keuzevrijheid fabrikanten
Of in alle tabaksspeciaalzaken waar tabaksreclame gemaakt mag worden, dat ook 
daadwerkelijk gebeurt, hangt ook af van de keuze die tabaksfabrikanten maken. Fabrikanten 
kiezen voor een kwalitatieve omgeving om hun reclame-uitingen te plaatsen. In de praktijk 
blijkt dat in winkels waar verhoudingsgewijs veel producten worden verkocht die op jongeren 
gericht zijn (bijvoorbeeld speelgoed) fabrikanten geen reclame-uitingen plaatsen.
De vraag of je als winkelier tabaksreclame kan voeren in je winkel is dus niet alleen afhankelijk 
van de wettelijke bepalingen, maar ook van de keuzes die de tabaksindustrie maakt. 
Fabrikanten gaan hier verschillend mee om. 

2.3.3. Reclamecode voor Tabaksproducten (RvT) 
Waar reclame voor tabaksproducten gemaakt mag worden, moet voldaan worden aan een 
aantal voorwaarden:
•	 tabaksreclame	mag	uitsluitend	gericht	zijn	op	de	koper	van	tabaksproducten;
•	 tabaksreclame	mag	niet	op	minderjarigen	gericht	zijn;
•	 tabaksreclame	mag	aan	de	gevel	van	een	tabaksspeciaalzaak	niet	meer	dan	maximaal	2m2	

bedragen;
•	 tabaksreclame	moet	in	overeenstemming	zijn	met	de	Reclamecode	voor	
 Tabaksproducten (RvT). 
Aan de Reclamecode voor Tabaksproducten zijn alle tabakswinkeliers gehouden, ook diegenen 
die (nog) geen lid zijn van de NSO. 
In de Code is onder meer opgenomen:
•	 dat	reclame	voor	tabaksproducten	voorzien	moet	zijn	van	de	waarschuwing	
 ‘Roken is dodelijk’;
•	 dat	deze	waarschuwing	15%	van	het	oppervlak	moet	beslaan;
•	 dat	de	waarschuwingstekst	niet	hoeft	op	reclame	op	de	inventaris.
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Onder inventaris vallen alle zaken die een vast en permanent onderdeel uitmaken van uw 
winkelinrichting. Dit zijn: toonbank, koven en verkoopstellingen. Als daar tabaksreclame op is 
aangebracht, hoeft deze niet voorzien te zijn van een waarschuwingstekst.
Alle andere reclamedragers in uw winkel moeten voorzien zijn van de waarschuwingstekst 
‘Roken is dodelijk’ ter grootte van 15% van het oppervlak van de reclame-uiting. De 
waarschuwingstekst moet bijvoorbeeld ook aangebracht zijn op asbakken met merkreclame in 
uw winkel. 
Bovenstaande bepalingen over reclame gelden alleen voor tabaksproducten. Voor 
rokersbenodigdheden als aanstekers, hulzen en vloei, mag wel reclame gemaakt worden.
Tabaksreclame mag alleen nog maar gemaakt worden in uw winkel. U mag dus geen items 
(aanstekers, luciferdoosjes, tasjes) aan uw klanten meegeven waarop reclame wordt gemaakt 
voor tabaksproducten.

2.3.4.  Tabaksreclame in de winkel
Met betrekking tot het plaatsen van tabaksreclame in een tabaksspeciaalzaak wordt een 
onderscheid gemaakt tussen winkels met een vloeroppervlak tot 120 m2 en grotere winkels.
In een tabaksspeciaalzaak met een groter verkoopvloeroppervlak dan 120 m2 is het tonen van 
tabaksreclame alleen toegestaan:
•	 in	of	aan	het	schap	van	waaruit	de	rookwaren	verkocht	worden,	en	
•	 binnen	een	straal	van	5	meter	vanaf	het	rookwarenschap,	en
•	 op	en	in	de	directe	nabijheid	van	de	toonbank.
In een tabaksspeciaalzaak met een vloeroppervlak van minder dan 120 m2 is tabaksreclame 
binnen de gehele winkel toegestaan.

In alle gevallen (winkel groter of kleiner dan 120 m2) geldt dat:
•	 tabaksreclame	niet	geplaatst	mag	worden	in	de	directe	omgeving	van	productgroepen	die	

met name aantrekkelijk zijn voor jongeren onder de achtien;
•	 tabaksreclame	niet	bevestigd	mag	zijn	op	of	aan	dispensers	van	niet	tabaksproducten,	

verrijdbare rekken met bijvoorbeeld wenskaarten of manden met bijvoorbeeld zoetwaren 
en speciaal voor de verkoop van tijdschriften ontworpen kasten. Tabaksreclame in de vaste 
koven boven de vaste tijdschriftenwand is toegestaan;

•	 tabaksreclame	in	de	winkel	niet	zodanig	geplaatst	mag	worden	dat	het	de	kennelijke		
bedoeling is dat deze ook buiten de winkel zichtbaar is. Het enkele feit dat in voor- 
komende gevallen in de winkel geplaatste tabaksreclame ook buiten de winkel zichtbaar is, 
is niet altijd te vermijden.

Historisch materiaal van tabaksmerken die niet meer in de handel zijn, kunnen worden 
gebruikt voor de aankleding van de winkel.

2.3.5. Gevelreclame 
Aan de gevel van een tabaksspeciaalzaak  mag reclame gemaakt worden voor 
tabaksproducten. Bijvoorbeeld door middel van een lichtbak of reclamebord. Deze reclame 
mag niet groter zijn dan 2 m2. Ook als de winkel in een hoekpand gevestigd is, of een voor- 
èn achteringang heeft, geldt de maximale omvang van 2 m2. De gevelreclame moet ook 
voorzien zijn van een waarschuwingstekst van minimaal 15% van het totaaloppervlak.
In de praktijk kan discussie ontstaan of een uiting van tabaksreclame wel of niet groter 
is dan 2 m2. In overleg tussen NSO en de NVWA is hierover afgesproken dat ter bepaling 
van de oppervlakte van de reclame-uiting alleen de reclame-uiting zelf geldt. Dat is dan 
de feitelijke afbeelding van het merk, merklogo of merknaam en de daarbij behorende 
gezondheidswaarschuwing.
Het komt voor dat het niet is toegestaan aan de buitengevel van een winkelpand reclame 
te voeren. Bijvoorbeeld op basis van gemeentelijke verordeningen of andere wettelijke 
bepalingen, dan wel bindende afspraken inzake buitenaanzicht van het betreffende winkelpand.
In die gevallen is het toegestaan tabaksreclame in de etalage - of bij afwezigheid van een 
 etalage, achter de winkelruit - aan te brengen tot een maximum van 2 m2.
Daarbij is het niet toegestaan tabaksreclame deels aan de voorgevel èn deels binnen in de 
 etalage dan wel achter de winkelruit aan te brengen. Dus òf buiten, òf binnen.
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2.3.6. De etalage
Een etalage heeft de functie om een potentiële klant die al voor de winkel staat, een indruk 
te geven van welke producten hij of zij in de winkel kan aantreffen. In de etalage mogen dus 
 tabaksproducten uitgestald worden zoals die in de winkel verkrijgbaar zijn.
Dit dient te geschieden in een redelijke afspiegeling van het assortiment zoals in de 
betreffende winkel verkocht wordt. Dus geen presentatie waardoor één of enkele producten 
onevenredig veel aandacht krijgen. Maar aan de andere kant is er geen verplichting om van 
alle merkenversies die verkocht worden een exemplaar in de etalage te tonen.
In de etalage van een tabaksspeciaalzaak mogen geen attributen met merkreclame voor 
tabaksproducten geplaatst zijn. Dus geen tabaksreclame in de etalage! Behalve in de situatie 
zoals hierboven beschreven dat de toegestane 2 m2 gevelreclame in de etalage geplaatst 
wordt.
In de etalage mogen wel attributen geplaatst worden waarmee verwezen wordt naar 
het assortiment van de betreffende winkel. Bijvoorbeeld neutraal etalagemateriaal met 
verschillende sigarenmodellen, tabaksbladeren of foto’s van tabaksplantages. Dit mag geen 
verkapte	merkreclame	zijn	door	het	gebruik	van	specifieke	kleuren,	symbolen	of	andere	
onderscheidende tekens. 

2.3.7. Reclame voor winkel wel toegestaan 
Voor de tabaksspeciaalzaak zelf mag wel reclame gemaakt worden. Bijvoorbeeld in huis-aan-
huisbladen of op internet. Maar reclame voor de winkel mag geen directe of indirecte vorm van 
tabaksreclame zijn.
Reclame voor de winkel waarin gewezen wordt op de locatie van de winkel, de inrichting van 
de winkel en/of het vakmanschap van de ondernemer is toegestaan, tenzij dit een wervend of 
aanprijzend karakter heeft voor wat betreft de tabaksartikelen. 
Met betrekking tot het assortiment rookwaren is slechts toegestaan de neutrale vermelding dat 
men tabak c.q. rookwaren verkoopt of sigaretten, shag en sigaren. Wat bijvoorbeeld niet mag 
is aanprijzen met een vermelding als: de beste keuze, of het grootste assortiment.

2.3.8. Internet en social media
Voor de volledigheid wordt hier toegevoegd dat ook op internet en sociale media (bijvoorbeeld: 
Twitter, Facebook of Linkedin) het maken van reclame voor tabaksproducten, in welke vorm 
dan ook, verboden is. 
Dus gebruik geen afbeeldingen of merknamen van tabaksproducten en gebruik geen teksten 
die een aanprijzing kunnen zijn van tabaksproducten.
Een aanprijzing van de winkel, of van activiteiten in/vanuit de winkel, is wel toegestaan. Mits 
dit maar niet als een vorm van (sluik) reclame voor tabak kan worden aangemerkt.

2.3.9. Geen reclame in overige verkooppunten
In supermarkten en benzineshops mogen wel tabaksproducten verkocht worden, maar op die 
verkooppunten mag geen reclame gemaakt worden voor tabaksproducten (tenzij sprake is van 
een afgesloten verkooppunt voor tabaksproducten). 
Dat betekent dat op die verkooppunten alleen de reguliere presentatie van tabaksproducten 
is toegestaan. Onder reguliere presentatie wordt dan verstaan: in gesloten verpakking, tegen 
een neutrale achtergrond en met een normale prijsaanduiding. Dus geen displays of andere 
opvallende presentatie van een enkel merk. 
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2.4. Handhaving en controles

2.4.1. Verantwoordelijkheid en boetes
Het ministerie van VWS legt de verantwoordelijkheid van de uitvoering van de diverse regels 
richting de consument nadrukkelijk bij de winkelier. De winkelier is verantwoordelijk voor de 
producten die hij in zijn winkel verkoopt. Het is dus zaak als detaillist goed op te letten wat u 
in het schap heeft liggen.
Consumenten kunnen een klacht indienen bij de rechtbank van Rotterdam. Dat kunnen ze 
doen als ze bijvoorbeeld in een tabakswinkel een overtreding van de regels menen te consta-
teren.
Vanouds kunnen tegen onrechtmatige reclame-uitingen eveneens klachten worden ingediend 
bij de Reclamecode Commissie. Ook de controleurs van de NVWA trekken door het land om de 
regelgeving te handhaven.
Een overtreding van de Tabakswet, met betrekking tot productverantwoordelijkheid, kan 
bestraft worden met een bestuurlijke boete. Deze kan voor industrie, groothandel of importeur 
oplopen tot maximaal € 450.000,-.
Een winkelier kan een maximale boete krijgen van € 4.500,-. Hierbij moet ook bedacht worden 
dat een detaillist met een eigen huismerk als fabrikant wordt beschouwd. Gaat men dus met 
het huismerk in de fout, loopt men kans op de hoge boete!
Zie paragraaf 2.2.1. voor boetes bij het niet handhaven van de leeftijdsgrens.

2.4.2. NVWA-controles
Op de naleving van de Tabakswet wordt gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel en Waren 
Autoriteit (NVWA). Wat moet u doen als u controle krijgt:
•	 vraag	om	een	visitekaartje	(kunt	u	behouden)	èn	om	een	legitimatiebewijs	
 (zie voorbeeld op www.tabaksdetailhandel.nl);
•	 als	u	een	waarschuwing	krijgt,	vraag	dan	waarop	die	waarschuwing	gebaseerd	is	en	vraag	

om een schriftelijke bevestiging en motivatie van de waarschuwing;
•	 als	u	controle	hebt	gehad,	meld	het	altijd	de	NSO!	
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Nieuwe Europese Tabakproductenrichtlijn

Inleiding
Op 20 mei 2014 is Richtlijn 2014./40EU in werking getreden. Een Europese Richtlijn over de 
productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten. Kortweg de 
Tabakproductenrichtlijn. Ook bekend onder de Engelstalige benaming en afkorting: Tobacco 
Product Directive (TPD).
Om aan deze Richtlijn te voldoen moeten Nederland - en de overige Europese lidstaten -  de 
bepalingen uit deze Richtlijn uiterlijk per 20 mei 2016 verwerkt hebben in nationale wet- en 
regelgeving.
Onderstaand een overzicht van enkele, voor de verkoop van tabaksproducten in Nederland, 
relevante bepalingen uit de nieuwe Richtlijn. Deze bepalingen zullen uiterlijk per 20 mei 2016 
in werking treden. De richtlijn geeft daarna nog een overgangsperiode van 12 maanden voor 
alle productcategorieën om fabrikanten en detaillisten de tijd te geven om hun bestaande 
voorraden te verkopen.
Houd voor actuele berichtgeving hierover de NSO-website en nieuwsbrieven in de gaten!

Hoe komt een sigarettenpakje er uit te zien?
Het bovenste deel van de voor- en de achterzijde van sigarettenpakjes moet voor 65% bedekt 
zijn met gezondheidswaarschuwingen. Bestaande uit een afbeelding en een tekst (zie voor 
voorbeelden: www.tabaksdetailhandel.nl).
Ook 50 % van de zijkanten van het pakje moet bedekt zijn met gezondheidswaarschuwingen 
(bv. “Roken is dodelijk — stop nu”; “tabaksrook bevat meer dan 70 stoffen die kanker 
veroorzaken”). Deze waarschuwingen vervangen de huidige vermelding van de gehalten aan 
teer, nicotine en koolmonoxide.
De gezondheidswaarschuwingen mogen niet worden verborgen door accijnszegels. Deze zullen, 
na een overgangstermijn van drie jaar, elders op de pakjes moeten worden aangebracht. Als 
tabaksproducten in de handel worden gebracht mogen de gezondheidswaarschuwingen niet 
worden verborgen. 
Slim-sigaretten blijven toegestaan, maar deze mogen niet in smalle pakjes (“lippenstiftpakjes”) 
worden aangeboden. Sigarettenpakjes dienen tenminste 20 sigaretten te bevatten.
Reclame of misleidende kenmerken of elementen op pakjes zijn niet toegestaan. Hieronder 
vallen verwijzingen naar een bepaalde levensstijl, het vermelden van een smaak, van 
smaakstoffen of juist het ontbreken daarvan (bv. “vrij van additieven”), speciale aanbiedingen 
of waardoor de consument denkt dat er een gezondheidsvoordeel is ten opzichte van andere 
producten.
Soortgelijke voorschriften gelden voor verpakkingen van shagtabak: zij moeten voor 65 % van 
de voor- en achterzijde bedekt zijn met de gecombineerde waarschuwingen (afbeelding en 
tekst) en ook de extra waarschuwingsteksten dragen. Een shag verpakking moet ten minste 
30 g tabak bevatten.
Ook op waterpijptabak is de volledige etiketteringsregeling van toepassing.

Hoe zit het met de etikettering van minder gangbare tabaksproducten?
De EU-richtlijn is van toepassing op alle tabaksproducten, maar de lidstaten hebben enige 
speelruimte bij de etiketteringsvoorschriften voor producten die in mindere hoeveelheden 
worden geconsumeerd, zoals pijptabak, sigaren, cigarillo’s en rookloze producten. 
De lidstaten mogen deze producten vrijstellen van strikte etiketteringsvoorschriften (bv. 
waarschuwingen met afbeelding en tekst), maar zij moeten zorgen dat deze producten 
worden voorzien van een algemene waarschuwing aan de buitenzijde en een bijkomende 
waarschuwingstekst aan de binnenzijde van het deksel. Rookloze tabaksproducten moeten 
voorzien worden van gezondheidswaarschuwingen op de twee grootste oppervlakken van de 
verpakking. Deze coulantere benadering heeft te maken met de mindere populariteit bij de 
jeugdige rokers. Mocht het aandeel jeugdige rokers in deze categorieën plotseling toenemen 
dan kan Europa alsnog beslissen deze producten te voorzien van dezelfde nieuwe eisen als 
voor sigaretten en shagtabak.
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Mogen de lidstaten neutrale verpakkingen invoeren?
Hoewel de nieuwe voorschriften inhouden dat de gezondheidswaarschuwingen een belangrijk 
deel van het totale oppervlak van de verpakking van tabaksproducten moeten bedekken, blijft 
er een zekere ruimte beschikbaar voor het merk. De nieuwe richtlijn staat de lidstaten toe om 
verdere maatregelen te nemen, zoals neutrale verpakkingen (“plain packaging”). 

Wat wordt het maximum emmissieniveau voor sigaretten?
De huidige teer-, nicotine- en koolmonoxidegehaltes blijven gehandhaafd (10 mg teer, 1 mg 
nicotine en 10 mg koolmonoxide), al kunnen deze in de toekomst verlaagd worden.

Worden geur- en smaakstoffen verboden? Hoe zit het met andere toevoegingen?
Het in de handel brengen van sigaretten en shag met een kenmerkend aroma (anders 
dan tabak) wordt verboden. Met andere woorden: Geur- en smaakstoffen in sigaretten en 
shagtabak mogen niet worden gebruikt in hoeveelheden die het product een kenmerkend 
aroma geven dat verschilt van dat van tabak. 
Menthol wordt beschouwd als een kenmerkend aroma en zal worden verboden na 
overgangsperiode van vier jaar. Dus vanaf 2020.
Andere tabaksproducten, zoals sigaren, cigarillo’s en rookloze producten, zijn vrijgesteld 
van het verbod op kenmerkende aroma’s. De vrijstelling moet worden opgeheven bij een 
aanzienlijke verandering van de omstandigheden (als jongeren deze producten meer gaan 
kopen).  
Additieven die noodzakelijk zijn voor de vervaardiging van tabaksproducten, zoals suiker ter 
vervanging van de suiker die bij het rijpingsproces verloren is gegaan, blijven toegestaan. De 
richtlijn maakt geen onderscheid tussen verschillende tabaksoorten zoals Virginia-, Burley- en 
Oriental-tabak.

Vallen elektronische sigaretten onder deze richtlijn?
Ja. Elektronische sigaretten vallen ook onder deze Tabaksproductenrichtlijn. Behalve als 
een producent/importeur het product alleen op de markt brengt als hulpmiddel om met 
roken te stoppen. Dan valt het product onder de medicijnenrichtlijn en gelden er beperkte 
verkoopmogelijkheden.
E-sigaretten mogen vrij verkocht worden, maar daarvoor gelden de zelfde reclamerestricties 
als voor ‘traditionele’ tabaksproducten. 

Wat verandert er voor e-sigaretten? 
Zie hier voor de kadertekst over e-sigaretten op pagina 7.

Mag tabak via internet verkocht blijven worden?
Op EU-niveau wordt internetverkoop niet verboden, maar de afzonderlijke lidstaten mogen 
deze verkoop wel verbieden. Indien dit het geval is, mag aan consumenten in die lidstaat niet 
geleverd worden. 
Indien een lidstaat deze verkoop niet verbiedt, moet een detaillist die grensoverschrijdend 
tabaksproducten wil verkopen, zijn activiteit voorafgaand aan de eerste verkoop aanmelden 
in de lidstaat van vestiging en in de lidstaten waarnaar hij tabaksproducten verkoopt. Ook 
moet hij een leeftijdscontrolesysteem invoeren, zodat tabaksproducten niet aan kinderen en 
jongeren kunnen worden verkocht.
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3. BIJLAGEN
3.1 De Tabakswet

(Tekst geldend op: 01-12-2014)

§ 1. Begripsbepalingen 

Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. tabaksproducten: producten die voor roken, snuiven, zuigen of pruimen bestemd zijn en 
die,	al	is	het	slechts	ten	dele,	uit	tabak	bestaan,	ook	indien	genetisch	gemodificeerd;	

b. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
c.  bijlage: de bijlage bij deze wet;
d. reclame: elke handeling in de economische sfeer met als doel de verkoop van tabaks-

producten te bevorderen en elke vorm van commerciële mededeling die het bekendheid 
geven aan of het aanprijzen van een tabaksproduct tot doel dan wel rechtstreeks of 
onrechtstreeks tot gevolg heeft, met inbegrip van reclame waarmee, zonder het tabaks-
product rechtstreeks te noemen, wordt getracht het reclameverbod te omzeilen door ge-
bruik te maken van een naam, merk, symbool of enig ander onderscheidend teken van 
een tabaksproduct;

e. sponsoring: elke openbare of particuliere economische bijdrage aan een activiteit, eve-
nement of persoon, die het bekendheid geven aan of het aanprijzen van een tabakspro-
duct tot doel dan wel rechtstreeks of onrechtstreeks tot gevolg heeft;

f. tabaksverkooppunt: iedere plaats waar tabaksproducten aanwezig zijn voor het bedrijfs-
matig of anders dan om niet verstrekken;

g. tabaksspeciaalzaak: een inrichting, zijnde een winkel of een onderdeel daarvan, met een 
afsluitbare eigen toegang, waarin een totaal assortiment aan tabaksproducten van ten 
minste 90 merkenversies aanwezig is voor het bedrijfsmatig of anders dan om niet ver-
strekken en:

1°. met een verkoopvloeroppervlakte van minimaal 10 m2, of,
2°. met een verkoopvloeroppervlakte van minder dan 10 m2, die reeds voor 1 januari 2001 

als tabakszaak stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
h. teer: het ongezuiverde water- en nicotinevrije condensaat van rook;
i. nicotine: nicotinealkaloïden;
j. ingrediënten: stoffen of bestanddelen, met uitzondering van tabaksbladeren en andere 

natuurlijke of niet-getransformeerde delen van de tabaksplant, die bij de productie of de 
bereiding van tabaksproducten worden gebruikt en nog in het eindproduct aanwezig zijn, 
al	dan	niet	in	gewijzigde	vorm,	met	inbegrip	van	papier,	filter,	inkt	en	kleefstoffen;

k. diensten van de informatiemaatschappij: diensten in de zin van artikel 1, tweede lid, van 
richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betref-
fende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en 
regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204).

§ 2. Aanduiding, samenstelling en verbod tabaksproducten 

Artikel 2
1. Bij algemene maatregel van bestuur worden in het belang van de volksgezondheid eisen 

gesteld, waaraan tabaksproducten moeten voldoen ter zake van aanduidingen die moeten 
voorkomen op de verpakking waarin zij aan particulieren worden verstrekt. Indien de 
aanduiding betrekking heeft op de samenstelling van de producten kan bij of krachtens de 
maatregel een daarbij omschreven methode van onderzoek worden aangewezen, die bij 
uitsluiting beslissend is voor de vaststelling of met betrekking tot het produkt al dan niet de 
juiste aanduiding is gebezigd. 
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2.  Bij algemene maatregel van bestuur kunnen in het belang van de volksgezondheid eisen 
worden gesteld, waaraan tabaksproducten moeten voldoen ter zake van de samenstelling, 
zoals het nicotinegehalte en de hoeveelheden teer en koolmonoxyde die bij de verbranding 
ontstaan. Bij of krachtens de maatregel kan een daartoe omschreven methode van 
onderzoek worden aangewezen, die bij uitsluiting beslissend is voor de vaststelling of met 
betrekking tot een produkt al dan niet aan de daaraan gestelde eisen is voldaan. 

Artikel 3
1. Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten te verstrekken of 

daartoe aanwezig te hebben, indien die producten niet aan de krachtens artikel 2 gestelde 
eisen voldoen. 

2.  Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat het eerste lid niet van 
toepassing is indien aannemelijk wordt gemaakt dat het produkt voor uitvoer is bestemd of 
is bestemd om te worden vernietigd dan wel in overeenstemming te worden gebracht met 
de daaraan gestelde eisen. 

Artikel 3a
Het is verboden tabaksproducten, bestemd voor oraal gebruik anders dan roken of pruimen, in 
de	vorm	van	poeder,	fijne	deeltjes	of	een	combinatie	van	deze	vormen	dan	wel	in	vormen	die	
eruitzien als levensmiddelen, bedrijfsmatig te verstrekken of daartoe aanwezig te hebben. 

Artikel 3b
1. Tabaksproducenten en -importeurs zijn verplicht jaarlijks bij Onze Minister een lijst in te 

dienen van alle ingrediënten, met opgave van de hoeveelheden, die voor de productie van 
hun tabaksproducten worden gebruikt, opgesplitst naar merk en type per eenheid product.

2. Bij de lijst gaat een verklaring waarin wordt uiteengezet waarom de ingrediënten aan de 
tabaksproducten worden toegevoegd. De functie en de categorie ervan worden vermeld. 
Bij de lijst gaan tevens de voor de producent of de importeur beschikbare toxicologische 
gegevens betreffende de ingrediënten in verbrande en onverbrande vorm, naar gelang 
van het geval, waarbij in het bijzonder de gevolgen daarvan voor de gezondheid worden 
vermeld en mogelijke verslavende effecten in aanmerking worden genomen. De lijst wordt 
opgesteld in afnemende volgorde naar gewicht van de respectieve ingrediënten van het 
product.

3. Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de lijst, het 
tijdstip waarop de lijst moet worden ingediend, alsmede de bij te voegen bescheiden en 
gegevens.

4. Onze Minister draagt op een door hem te bepalen wijze zorg voor openbaarmaking van 
de in het eerste en tweede lid bedoelde lijst van ingrediënten en de in het derde lid 
bedoelde bescheiden en gegevens. Daarbij blijft de openbaarmaking van bedrijfs- en 
fabricagegegevens achterwege, voor zover het belang van openbaarmaking niet opweegt 
tegen de onevenredige benadeling van de verstrekker van die gegevens.

5. Alle ingevolge dit artikel verstrekte gegevens worden door Onze Minister jaarlijks aan de 
Commissie voor de Europese Gemeenschappen gezonden.

Artikel 3c
1. Tabaksproducenten en -importeurs zijn verplicht medewerking te verlenen aan door Onze 

Minister ingestelde, aangewezen of goedgekeurde metingen en onderzoekingen, die tot doel 
hebben na te gaan wat het gehalte is aan teer, nicotine, koolmonoxide en andere stoffen 
die tabaksproducten, opgesplitst naar merk en type per eenheid product, voortbrengen, 
alsook om de gevolgen van deze andere stoffen voor de gezondheid na te gaan, daarbij 
onder meer rekening houdend met het inherente gevaar van afhankelijkheid.

2. De metingen en onderzoekingen voor gehaltes aan teer, nicotine en koolmonoxide worden 
uitgevoerd	of	geverifieerd	door	laboratoria	die	zijn	erkend	door	en	onder	toezicht	staan	van	
Onze Minister.

3. De resultaten van de metingen en onderzoekingen worden jaarlijks aan Onze Minister 
overgelegd of zo veel minder frequent als bij regeling van Onze Minister is bepaald.

4. Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de wijze 
waarop toepassing wordt gegeven aan het eerste, tweede en derde lid.
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Artikel 3d
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de 
erkenning van laboratoria, die metingen en onderzoekingen als bedoeld in artikel 3c verrichten.

Artikel 3e
Met ingang van 30 september 2003 is het verboden op de verpakking van tabaksproducten 
teksten,	namen,	handelsmerken	en	figuratieve	of	andere	tekens	te	gebruiken,	die	de	suggestie	
wekken dat een bepaald tabaksproduct minder schadelijk is dan een ander tabaksproduct.

§ 3. Reclame- en sponsoringbeperkingen 

Artikel 4  [Vervallen per 19-12-2009]

Artikel 5
1. Elke vorm van reclame of sponsoring is verboden.
2. Onder het verbod, bedoeld in het eerste lid, worden eveneens begrepen onder de 

reikwijdte van de Mediawet 2008 vallende reclameboodschappen, telewinkelboodschappen, 
sponsoring en productplaatsing voor tabaksproducten. Het gebruik maken van namen, 
(beeld)merken of andere onderscheidende tekens die door hun sterke gelijkenis bij het 
publiek redelijkerwijs de indruk geven dat het sponsoring door een producent of verkoper 
van tabaksproducten betreft, is evenmin toegestaan in het media-aanbod. In afwijking van 
het eerste lid is sponsoring van radioprogramma’s toegestaan, indien dit geschiedt door 
ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit niet wordt gevormd door de vervaardiging of de 
verkoop van tabaksproducten.

3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, anders dan met betrekking tot onder de reikwijdte 
van de Mediawet 2008 vallende reclameboodschappen, telewinkelboodschappen, 
sponsoring en productplaatsing voor tabaksproducten, geldt niet, indien een naam die 
reeds te goeder trouw wordt gebruikt voor zowel tabaksproducten als andere producten 
of diensten welke door een zelfde onderneming of door verschillende ondernemingen 
in de handel zijn gebracht of worden aangeboden, voor reclame voor die andere 
producten of diensten wordt gebruikt en die naam gebruikt wordt in een duidelijk andere 
presentatievorm dan die waarin hij voor het tabaksproduct wordt gebruikt, met uitsluiting 
van enig ander onderscheidend teken dat reeds voor een tabaksproduct gebruikt wordt.

4. Het eerste lid geldt evenmin voor:
a. commerciële mededelingen in de pers en andere gedrukte publicaties, alsmede in dien-

sten van de informatiemaatschappij, die de aanprijzing van een tabaksproduct tot doel 
dan wel rechtstreeks of onrechtstreeks tot gevolg hebben, en die:

 1°. uitsluitend bestemd zijn voor personen die werkzaam zijn in de tabakshandel; of
 2°. worden gedrukt en uitgegeven in, dan wel worden verleend vanuit landen buiten de 

Europese Unie, mits deze niet hoofdzakelijk voor landen binnen de Europese Unie be-
stemd zijn;

b. de reguliere presentatie van te koop aangeboden tabaksproducten door middel van het 
tonen daarvan in een gesloten verpakking tegen een neutrale achtergrond en de norma-
le prijsaanduiding daarvan in tabaksverkooppunten, met dien verstande dat de verpak-
kingseis niet geldt voor sigaren, pijptabak en pruimtabak in een tabaksspeciaalzaak;

c. uitsluitend voor de koper van tabaksproducten bestemde reclame in een tabaksspeci-
aalzaak of aan de voorgevel daarvan, dan wel in een met een afsluitbare eigen toegang 
duidelijk afgescheiden tabaksverkooppunt in een levensmiddelenzaak of een warenhuis, 
mits de reclame niet op minderjarigen is gericht en:

 1°. aan de voorgevel van een tabaksspeciaalzaak in totaal niet meer dan 2 m2 beslaat;
 2°. voor zover aanwezig in een afgescheiden tabaksverkooppunt in een levensmiddelen-

zaak of een warenhuis alleen is bevestigd aan, op, in of tegen het gedeelte van de be-
sloten ruimte dat bestemd is voor de presentatie van tabaksproducten en uitsluitend is 
gericht op personen die in het tabaksverkooppunt zelve aanwezig zijn;

3°. voldoet aan de bij ministeriële regeling te stellen voorschriften.
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5. Iedere uitreiking om niet of tegen een symbolische vergoeding, die het aanprijzen van een 
tabaksproduct ten doel of tot rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg heeft, is verboden.

6. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen in het bijzonder voor minderjarigen bestemde 
goederen en diensten worden aangewezen, die niet bedrijfsmatig mogen worden verstrekt 
in tabaksspeciaalzaken en in afgescheiden tabaksverkooppunten in levensmiddelenzaken en 
warenhuizen, indien daar reclame voor tabaksproducten wordt gemaakt.

Artikel 5a
1. Het is verboden voor een tabaksproduct een naam, een merk, een symbool of enig ander 

onderscheidend teken van een ander product of van een andere dienst te gebruiken, tenzij 
dit tabaksproduct reeds vóór de datum van inwerkingtreding van het in artikel 5, eerste lid, 
bedoelde verbod onder die naam, dat merk of symbool, dan wel met dat onderscheidende 
teken, in de handel was.

2. Het is verboden voor producten of diensten, die na de datum van inwerkingtreding van 
het in artikel 5, eerste lid, bedoelde verbod op de markt worden gebracht, een naam, 
merk, symbool of een ander onderscheidend teken te gebruiken dat eerder al voor een 
tabaksproduct werd gebruikt, tenzij de naam, het merk, het symbool of het andere 
onderscheidende teken van het product of de dienst in een duidelijk andere vorm dan die 
van het tabaksproduct wordt gepresenteerd.

Artikel 5b
1. Op vordering van een rechtspersoon als bedoeld in het derde lid kan reclame of sponsoring, 

die in strijd is met het bepaalde in de artikelen 5 of 5a, onrechtmatig worden verklaard.
2. De vordering kan worden ingesteld tegen degene die verantwoordelijk is voor de reclame of 

sponsoring.
3. De vordering komt toe aan rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, die tot doel 

hebben de preventie van roken, het stoppen met roken of de behartiging van de belangen 
van jongeren, consumenten of niet-rokers.

4. De eiser is niet ontvankelijk, indien niet blijkt dat hij, alvorens de vordering in te stellen, 
de verantwoordelijke de gelegenheid heeft geboden om de reclame of de sponsoring te 
verwijderen, dan wel, als artikel 5, derde lid, van toepassing is, de reclame of sponsoring 
zodanig te wijzigen dat de bezwaren die grond voor de vordering zouden opleveren, zijn 
weggenomen. Een termijn van twee weken na schriftelijke kennisgeving van de bezwaren is 
daartoe in elk geval voldoende.

Artikel 5c
1. De rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd tot kennisneming van vorderingen als 

bedoeld in artikel 5b.
2. De in artikel 5b bedoelde rechtspersonen hebben de bevoegdheden, geregeld in de 

artikelen 285 en 376 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; artikel 379 van dat 
wetboek is niet van toepassing. 

3. Op vordering van de eiser kan aan de uitspraak worden verbonden:
a. een verbod van de reclame of de sponsoring;
b. een gebod tot het verwijderen of doen verwijderen, dan wel tot het wijzigen of doen 

wijzigen, van de reclame of de sponsoring; 
c. een veroordeling tot het openbaar maken of laten openbaar maken van de uitspraak, zulks 

op door de rechter te bepalen wijze en op kosten van de door de rechter aan te geven 
partij of partijen.

4. De rechter kan in zijn uitspraak aangeven op welke wijze de inbreuk op artikel 5 of 5a 
wordt weggenomen.

5. Geschillen ter zake van de tenuitvoerlegging van de in het derde lid bedoelde 
veroordelingen, alsmede van de veroordeling tot betaling van een dwangsom, zo deze is 
opgelegd, worden bij uitsluiting door de rechtbank Rotterdam beslist.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2013]
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§ 4. Verkoopbeperkingen 

Artikel 7
1. Het is verboden in de instellingen, diensten en bedrijven, die door de Staat of andere 

openbare lichamen worden beheerd, bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten 
aan particulieren te verstrekken of met dat doel aanwezig te hebben. Het verbod geldt niet 
in bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen.

2. Het is verboden in inrichtingen voor gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijke 
dienstverlening, kunst en cultuur, sport, sociaal-cultureel werk of onderwijs, voor zover 
die inrichtingen behoren tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën, 
bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten aan particulieren te verstrekken of 
met dat doel aanwezig te hebben.

3. Het is verboden in bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën van 
bedrijven en organisaties bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten aan 
particulieren te verstrekken of met dat doel aanwezig te hebben.

Artikel 8
1. Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten te verstrekken aan 

een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. 
Onder verstrekken wordt eveneens begrepen het verstrekken van een tabaksproduct aan 
een persoon van wie is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, welk 
tabaksproduct echter kennelijk bestemd is voor een persoon van wie niet is vastgesteld dat 
deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

2. De vaststelling, bedoeld in het eerste lid, blijft achterwege, indien het een persoon 
betreft die onmiskenbaar de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De vaststelling geschiedt 
aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op 
de	identificatieplicht,	dan	wel	een	bij	of	krachtens	algemene	maatregel	van	bestuur	
aangewezen document.

3. Op plaatsen waar bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten aan particulieren 
plegen te worden verstrekt, dient duidelijk zichtbaar en goed leesbaar te worden 
aangegeven dat aan personen jonger dan 18 jaar geen tabaksproducten worden verstrekt. 
Onze Minister kan daaromtrent nadere regels stellen en een model voorschrijven.

Artikel 8a
1. Onze Minister kan de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die bedrijfsmatig of anders 

dan om niet tabaksproducten verstrekt aan particulieren en die in een periode van 12 
maanden drie maal artikel 8, eerste lid, heeft overtreden, de bevoegdheid ontzeggen 
 tabaksproducten te verkopen vanaf de locatie waar bedoeld gedrag heeft plaatsgevonden.

2. De ontzegging wordt opgelegd voor ten minste een week en ten hoogste 12 weken.
3. Onze Minister is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving 

van een krachtens dit artikel opgelegde ontzegging.
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Artikel 9
1. Het is verboden bedrijfsmatig tabaksproducten gratis aan particulieren uit te reiken, toe te 

zenden of op enigerlei andere wijze beschikbaar te stellen.
2. Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sigaretten aan particulieren te 

verstrekken of met dat doel aanwezig te hebben anders dan in een gesloten verpakking, die 
niet zonder kenbare beschadiging kan worden geopend.

3. Het is verboden sigaretten in een verpakking van minder dan negentien stuks, behoudens 
uitzonderingen bij ministeriële regeling, in de handel te brengen of daartoe aanwezig te 
hebben.

4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen methoden voor het bedrijfsmatig of 
anders dan om niet verstrekken van tabaksproducten aan particulieren zonder ter hand 
stelling door tussenkomst van een verstrekkende persoon worden verboden. Op het 
verbod kunnen, overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur gestelde regelen, 
beperkingen worden aangebracht.

§ 5. Rookverboden

Artikel 10
1. Voor de instellingen, diensten en bedrijven die door de Staat en de openbare lichamen 

worden beheerd, worden door het bevoegde orgaan zodanige maatregelen getroffen, 
dat van de daardoor geboden voorzieningen gebruik kan worden gemaakt en de 
werkzaamheden daarin kunnen worden verricht zonder daarbij hinder of overlast van roken 
te ondervinden. 

2. Tot de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, behoort in ieder geval het instellen, 
aanduiden en handhaven van een rookverbod in ruimten, behorende tot bij algemene 
maatregel van bestuur, aangewezen categorieën. Op het verbod kunnen, overeenkomstig 
bij de algemene maatregel van bestuur gestelde regelen, beperkingen worden aangebracht. 

Artikel 11
1. Bij algemene maatregel van bestuur kan aan degenen die - anders dan in een hoedanigheid 

als bedoeld in artikel 10 - het beheer hebben over gebouwen of inrichtingen voor 
gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport, 
sociaal-cultureel werk of onderwijs, voor zover die gebouwen of inrichtingen behoren tot 
bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën, de verplichting worden 
opgelegd tot het treffen van maatregelen als bedoeld in artikel 10, eerste lid. 

2.  Artikel 10, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 11a
1. Werkgevers zijn verplicht zodanige maatregelen te treffen dat werknemers in staat worden 

gesteld hun werkzaamheden te verrichten zonder daarbij hinder of overlast van roken door 
anderen te ondervinden.

2. Exploitanten van middelen voor personenvervoer zijn verplicht zodanige maatregelen te 
treffen dat passagiers in staat worden gesteld hun reis te volbrengen zonder daarbij hinder 
of overlast van roken te ondervinden.

3. Nederlandse luchtvaartmaatschappijen zijn verplicht zodanige maatregelen te treffen dat 
passagiers aan boord van hun vliegtuigen tijdens het gebruik voor de burgerluchtvaart 
op vluchten van en naar op Nederlands grondgebied gelegen luchthavens in staat worden 
gesteld hun reis te volbrengen zonder daarbij hinder of overlast van roken te ondervinden.

4. Diegenen die – anders dan in een hoedanigheid als bedoeld in artikel 10 of 11 – het beheer 
hebben over voor het publiek toegankelijke gebouwen, voor zover die gebouwen behoren 
tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën, zijn verplicht tot het 
treffen van maatregelen als bedoeld in artikel 10, eerste lid.
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 5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen op de in dit artikel bedoelde verplichtingen 
beperkingen worden aangebracht. Zo kan worden bepaald dat de verplichtingen, bedoeld in 
het eerste lid, niet gelden voor bij die maatregel aangewezen:
a. categorieën van werkgevers;
b. ruimten in gebouwen;
c. andere plaatsen waar werkzaamheden worden verricht.

 Daarbij kunnen nadere regels worden gesteld.

Artikel 11b
1. Onze Minister kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding van het 

bepaalde bij of krachtens de artikelen 2, 3, 3a, 3b, 3c, 3e, 4, 5, 5a, 7, 8, 9, 10, 11, 11a of 
18.

2. De hoogte van de bestuurlijke boete wordt bepaald op de wijze als voorzien in de bijlage, 
met dien verstande dat de wegens een afzonderlijke overtreding te betalen geldsom ten 
hoogste:
a. € 450 000 bedraagt wegens overtreding van artikel 5 of 5a, indien die overtreding is be-

gaan door een fabrikant, groothandel of importeur van tabaksproducten;
b. € 4 500 bedraagt in andere dan de onder a bedoelde gevallen.

3. In afwijking van het eerste lid kan de overtreding niet met een bestuurlijke boete worden 
afgedaan, indien de in de bijlage ter zake van de overtreding voorziene bestuurlijke boete 
aanmerkelijk wordt overschreden door het met de overtreding behaalde economische 
voordeel.

Artikel 11c
1. De bijlage bepaalt bij elke daarin omschreven overtreding het bedrag van de deswege op te 

leggen bestuurlijke boete.
2. Bij algemene maatregel van bestuur kan de bijlage worden gewijzigd.
3. Een krachtens het tweede lid vastgestelde algemene maatregel van bestuur treedt niet 

eerder in werking dan acht weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin hij is 
geplaatst. Van de plaatsing wordt onverwijld mededeling gedaan aan de beide kamers der 
Staten-Generaal.

4. Een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het tweede lid wordt vastgesteld op 
voordracht van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Justitie. 

 
Artikel 11d 
[Vervallen per 01-07-2009]

§ 6. Verdere bepalingen 

Artikel 12
De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 7, artikel 9, vierde 
lid, en artikel 11a, wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan de beide 
kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Artikel 13
1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast de bij 

besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaren. 
2. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de 

Staatscourant. 

Artikel 14  
[Vervallen per 01-01-1998]
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Artikel 15
Van elke krachtens artikel 5:18 van de Algemene wet bestuursrecht onderzochte zaak wordt 
aan de belanghebbende op diens verzoek een vergoeding gegeven ter grootte van het bedrag 
waarmee haar verkoopwaarde ten gevolge van het onderzoek is verminderd. 

Artikel 16 
[Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 17
De toezichthouders zijn bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, een 
woning binnen te treden zonder toestemming van de bewoner, voor zover dit binnentreden 
beperkt blijft tot het zich begeven naar en het betreden van de in de woning aanwezige 
bedrijfsruimten. 

Artikel 18
In het belang van de volksgezondheid kunnen voorts bij algemene maatregel van bestuur 
regels worden gesteld ter uitvoering van een bindende regeling inzake tabaksproducten, die 
krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap tot stand is gekomen.

Artikel 19  
[Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 20
 [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] 

Artikel 21
Deze wet kan worden aangehaald als: Tabakswet. 

Artikel 22
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, 
dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld. 
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Bijlage bij de Tabakswet

Bijlage als bedoeld in artikel 11b inzake bestuurlijke boeten, bevattende de tarieven voor 
overtredingen als bedoeld in artikel 1, onderdeel d
De overtredingen zijn ingedeeld in drie categorieën, te weten A, B en C.

Categorie A
Onder categorie A vallen de overtredingen door fabrikanten, groothandelaren en importeurs 
van tabaksproducten, alsmede eigenaren en exploitanten van tabaksverkooppunten, 
-speciaalzaken en tabaksautomaten met betrekking tot reclame, sponsoring, gratis 
uitreiking, lijsten en verklaringen inzake tabaksingrediënten, metingen en onderzoekingen 
in laboratoria, erkenning van die laboratoria, aanduidingen op de verpakking, alsmede 
uitvoeringsvoorschriften dienaangaande gesteld bij algemene maatregel van bestuur of 
ministeriële regeling, al dan niet ter uitvoering van een regeling krachtens het EU-verdrag.
Dit betreft in concreto:
— Artikel 3, eerste lid: niet naleven van het verbod tabaksproducten bedrijfsmatig of anders 
dan om niet te verstrekken of daartoe aanwezig te hebben, indien die producten niet aan de 
krachtens artikel 2 gestelde eisen voldoen.
— Artikel 3a: niet naleven van het verbod op het bedrijfsmatig verstrekken of daartoe 
aanwezig hebben van tabaksproducten, bestemd voor oraal gebruik anders dan roken of 
pruimen,	in	de	vorm	van	poeder,	fijne	deeltjes	of	een	combinatie	van	deze	vormen	dan	wel	in	
vormen die eruitzien als levensmiddelen.
— Artikel 3b, eerste lid: niet, te laat, onjuist of onvolledig indienen van de lijst met 
tabaksingrediënten.
— Artikel 3b, tweede lid: niet, te laat, onjuist of onvolledig indienen van de verklaring bij de 
lijst met tabaksingrediënten.
— Artikel 3b, derde lid: niet naleven van de ingevolge dit artikel bij ministeriële regeling 
gestelde voorschriften.
— Artikel 3c, eerste lid: niet naleven van de verplichting tot medewerking aan metingen en 
onderzoekingen in laboratoria.
— Artikel 3c, vierde lid: niet naleven van de ingevolge dit artikel bij ministeriële regeling 
gestelde voorschriften.
— Artikel 3d: niet naleven van de ingevolge dit artikel bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur gestelde voorschriften inzake de erkenning van laboratoria.
— Artikel 3e: overtreden van het verbod op de verpakking van tabaksproducten, teksten, 
namen,	handelsmerken	en	figuratieve	of	andere	tekens	te	gebruiken,	die	de	suggestie	wekken	
dat een bepaald tabaksproduct minder schadelijk is dan een ander tabaksproduct.
— Artikel 4, eerste lid: overtreden van het verbod op reclameboodschappen voor 
tabaksproducten in radio- en televisieprogramma’s.
— Artikel 5, eerste lid: overtreden van het verbod, onverminderd artikel 4 en met 
inachtneming van artikel 5, tweede en derde lid, op elke vorm van reclame en sponsoring.
— Artikel 5, vijfde lid: overtreden van het verbod op uitreiking, om niet of tegen een 
symbolische vergoeding, die het aanprijzen van een tabaksproduct ten doel of tot rechtstreeks 
of onrechtstreeks gevolg heeft.
— Artikel 5a, eerste lid: overtreden van het verbod op gebruik voor een tabaksproduct van een 
naam, een merk, een symbool of enig ander onderscheidend teken van een ander product of 
van een andere dienst, tenzij dit tabaksproduct reeds vóór de datum van inwerkingtreding van 
het in artikel 5, eerste lid, bedoelde verbod onder die naam, dat merk of symbool, dan wel met 
dat onderscheidende teken, in de handel was.
— Artikel 5a, tweede lid: overtreden van het verbod op gebruik van een naam, merk, symbool 
of een ander onderscheidend teken dat eerder al voor een tabaksproduct werd gebruikt, voor 
producten of diensten, die na de datum van inwerkingtreding van het in artikel 5, eerste lid, 
bedoelde verbod op de markt worden gebracht; dit tenzij de naam, het merk, het symbool of 
het andere onderscheidende teken van het product of de dienst in een duidelijk andere vorm 
wordt gepresenteerd dan die van het tabaksproduct.
— Artikel 9, eerste lid: overtreden van het verbod om bedrijfsmatig tabaksproducten gratis aan 
particulieren uit te reiken, toe te zenden, of op enigerlei andere wijze beschikbaar te stellen.
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— Artikel 18: overtreden van regels, gesteld bij algemene maatregel van bestuur, ter 
uitvoering van een bindende regeling inzake tabaksproducten, die krachtens het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap is tot stand gekomen.
 Overtredingen door fabrikanten, groothandelaren en importeurs van tabaksproducten van 
de verboden neergelegd in de artikelen 5 en 5a worden bestraft met een bestuurlijke boete 
van € 45.000. Dit bedrag wordt verhoogd tot € 135.000 indien degene aan wie de overtreding 
kan worden toegerekend voor een soortgelijke overtreding eerder is beboet er nog geen 
twee jaar zijn verlopen sinds die eerdere bestuurlijke boete onherroepelijk is geworden. Dit 
bedrag wordt verhoogd tot € 225.000, wanneer binnen drie jaar na het onherroepelijk zijn 
van de bestuurlijke boete voor de eerste overtreding dezelfde overtreding voor de derde keer 
wordt begaan en tot € 450.000 wanneer binnen vijf jaar na het onherroepelijk zijn van de 
bestuurlijke boete voor de eerste overtreding hetzelfde voorschrift voor de vierde keer wordt 
overtreden. Overtredingen van de artikelen 5 en 5a door anderen worden bestraft met een 
bestuurlijke boete van € 4 500. Andere overtredingen behorend tot categorie A, door wie ook 
begaan, worden eveneens bestraft met een bestuurlijke boete van ten hoogste € 4 500. Het 
bedrag van € 450 wordt telkens verhoogd tot € 1350, indien degene aan wie de overtreding 
kan worden toegerekend voor een soortgelijke overtreding eerder is beboet en er nog geen 
twee jaar zijn verlopen sinds die eerdere bestuurlijke boete onherroepelijk is geworden. Dit 
bedrag wordt verhoogd tot € 2250, wanneer binnen drie jaar na het onherroepelijk zijn van 
de bestuurlijke boete op de eerste overtreding dezelfde overtreding voor de derde keer wordt 
begaan en tot € 4500 wanneer binnen vijf jaar na het onherroepelijk zijn van de bestuurlijke 
boete voor de eerste overtreding hetzelfde voorschrift voor de vierde keer wordt overtreden.

Categorie B
Onder categorie B vallen de overtredingen met betrekking tot bedrijfsmatig verstrekken van bij 
algemene maatregel van bestuur aangewezen, in het bijzonder voor minderjarigen bestemde, 
goederen en diensten, bedrijfsmatig of anders dan om niet aan particulieren verstrekken 
of met dat doel aanwezig hebben van tabaksproducten op plaatsen waar dit verboden is 
(verkoopverbod), bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van tabaksproducten aan 
personen jonger dan 18 jaar, verzuimen de mededeling te plaatsen dat niet wordt verstrekt 
aan personen jonger dan 18 jaar, bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van 
onverpakte sigaretten aan particulieren, kleinverpakking van sigaretten en verstrekken zonder 
ter hand stelling door een tussenpersoon.
Dit betreft in concreto:
— Artikel 5, vijfde lid: overtreden van het verbod op het bedrijfsmatig verstrekken, in 
tabaksspeciaalzaken en in afgescheiden tabaksverkooppunten in levensmiddelenzaken 
en warenhuizen, indien daar reclame voor tabaksproducten wordt gemaakt, van in het 
bijzonder voor minderjarigen bestemde goederen en diensten die bij algemene maatregel 
van bestuur zijn aangewezen als goederen en diensten die in zulke tabaksspeciaalzaken en 
tabaksverkooppunten niet bedrijfsmatig mogen worden verstrekt.
— Artikel 7, eerste lid: overtreden van het verbod om in de instellingen, diensten en 
bedrijven die door de Staat of andere openbare lichamen worden beheerd, behoudens in bij 
algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen, bedrijfsmatig of anders dan om niet 
tabaksproducten aan particulieren te verstrekken of met dat doel aanwezig te hebben.
— Artikel 7, tweede lid: overtreden van het verbod om in inrichtingen voor gezondheidszorg, 
welzijn, maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport, sociaal-cultureel werk 
of onderwijs, voor zover die inrichtingen behoren tot bij algemene maatregel van bestuur 
aangewezen categorieën, bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten aan 
particulieren te verstrekken of met dat doel aanwezig te hebben.
— Artikel 7, derde lid: overtreden van het verbod om in bij algemene maatregel van bestuur 
aangewezen categorieën van bedrijven en organisaties bedrijfsmatig of anders dan om niet 
tabaksproducten aan particulieren te verstrekken of met dat doel aanwezig te hebben.
— Artikel 8, eerste lid: overtreden van het verbod om bedrijfsmatig of anders dan om niet 
tabaksproducten te verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de 
leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, waarbij onder verstrekken eveneens wordt begrepen het 
verstrekken van een tabaksproduct aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze de leeftijd 
van 18 jaar heeft bereikt, welk tabaksproduct echter kennelijk bestemd is voor een persoon 
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van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
— Artikel 8, derde lid: nalaten om op plaatsen waar bedrijfsmatig of anders dan om niet 
tabaksproducten aan particulieren plegen te worden verstrekt, duidelijk zichtbaar en goed 
leesbaar aan te geven dat aan personen jonger dan 18 jaar geen tabaksproducten worden 
verstrekt en om de hieromtrent door Onze Minister nader gestelde regels en het door Onze 
Minister voorgeschreven model in acht te nemen
— Artikel 9, tweede lid: overtreden van het verbod om bedrijfsmatig of anders dan om niet 
sigaretten aan particulieren te verstrekken of met dat doel aanwezig te hebben anders dan in 
een gesloten verpakking, die niet zonder kenbare beschadiging kan worden geopend.
— Artikel 9, derde lid: overtreden van het verbod om sigaretten in een verpakking van minder 
dan negentien stuks, behoudens uitzonderingen bij ministeriële regeling, in de handel te 
brengen of daartoe aanwezig te hebben.
— Artikel 9, vierde lid: overtreden van het verbod om bedrijfsmatig of anders dan om 
niet tabaksproducten te verstrekken aan particulieren zonder ter hand stelling door 
tussenkomst van een verstrekkende persoon volgens daartoe bij algemene maatregel van 
bestuur aangewezen methoden; dit behoudens beperkingen op het verbod, aangebracht 
overeenkomstig bij die algemene maatregel van bestuur gestelde regelen.
Overtredingen behorend tot categorie B worden bestraft met een bestuurlijke boete van € 450. 
Dit bedrag wordt verhoogd tot € 1350, indien degene aan wie de overtreding kan worden 
toegerekend voor een soortgelijke overtreding eerder is beboet en er nog geen twee jaar zijn 
verlopen sinds die eerdere bestuurlijke boete onherroepelijk is geworden. Dit bedrag wordt 
verhoogd tot € 2250, wanneer binnen drie jaar na het onherroepelijk zijn van de bestuurlijke 
boete op de eerste overtreding dezelfde overtreding voor de derde keer wordt begaan en tot 
€ 4500 wanneer binnen vijf jaar na het onherroepelijk zijn van de bestuurlijke boete voor de 
eerste overtreding hetzelfde voorschrift voor de vierde keer wordt overtreden.

Categorie C
Onder categorie C vallen overtredingen met betrekking tot het treffen van maatregelen 
die voorkomen dat overlast of hinder wordt ondervonden van het roken door anderen 
(rookverbod).
Dit betreft in concreto:
— Artikel 10, eerste lid: nalaten door bevoegde organen voor de instellingen, diensten en 
bedrijven die door de Staat en de openbare lichamen worden beheerd, zodanige maatregelen 
te treffen dat van de daardoor geboden voorzieningen gebruik kan worden gemaakt en dat 
daarin de werkzaamheden kunnen worden verricht zonder daarbij hinder of overlast van roken 
te ondervinden.
— Artikel 10, tweede lid: nalaten door bevoegde organen binnen de instellingen, diensten en 
bedrijven die door de Staat en de openbare lichamen worden beheerd, een rookverbod in te 
stellen, aan te duiden of te handhaven in ruimten, behorende tot bij algemene maatregel van 
bestuur aangewezen categorieën; dit behoudens beperkingen op het verbod, aangebracht 
overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur gestelde regelen.
— Artikel 11, eerste lid: nalaten door degenen – niet zijnde het bevoegd orgaan binnen 
instellingen, diensten en bedrijven die door de Staat en de openbare lichamen worden 
beheerd – die het beheer hebben over gebouwen of inrichtingen voor gezondheidszorg, 
welzijn, maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport, sociaal-cultureel werk 
of onderwijs, behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën, 
zodanige maatregelen te treffen dat van de door hen geboden voorzieningen gebruik kan 
worden gemaakt en daarin de werkzaamheden kunnen worden verricht zonder daarbij hinder 
of overlast van roken te ondervinden.
— Artikel 11, tweede lid: nalaten door degenen – niet zijnde het bevoegd orgaan binnen 
instellingen, diensten en bedrijven die door de Staat en de openbare lichamen worden beheerd 
– die het beheer hebben over gebouwen of inrichtingen voor gezondheidszorg, welzijn, 
maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport, sociaal-cultureel werk of onderwijs, 
behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën, een rookverbod 
in te stellen, aan te duiden en te handhaven in ruimten, behorende tot bij algemene maatregel 
van bestuur aangewezen categorieën; dit behoudens beperkingen op het verbod, aangebracht 
overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur gestelde regelen.
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— Artikel 11a, eerste lid: nalaten, behoudens krachtens artikel 11a, vijfde lid, bij algemene 
maatregel van bestuur aangebrachte beperkingen, door werkgevers zodanige maatregelen 
te treffen dat werknemers in staat worden gesteld hun werkzaamheden te verrichten zonder 
daarbij hinder of overlast van roken door anderen te ondervinden.
— Artikel 11a, tweede lid: nalaten, behoudens krachtens artikel 11a, vijfde lid, bij algemene 
maatregel van bestuur aangebrachte beperkingen, door exploitanten van middelen voor 
personenvervoer zodanige maatregelen te treffen dat passagiers in staat worden gesteld hun 
reis te volbrengen zonder daarbij hinder of overlast van roken te ondervinden.
— Artikel 11a, derde lid: nalaten, behoudens krachtens artikel 11a, vijfde lid, bij algemene 
maatregel van bestuur aangebrachte beperkingen, door Nederlandse luchtvaartmaatschappijen 
zodanige maatregelen te treffen dat passagiers aan boord van hun vliegtuigen tijdens het 
gebruik voor de burgerluchtvaart op vluchten van en naar op Nederlands grondgebied gelegen 
luchthavens in staat worden gesteld hun reis te volbrengen zonder daarbij hinder of overlast 
van roken te ondervinden.
— Artikel 11a, vierde lid: nalaten, behoudens krachtens artikel 11a, vijfde lid, bij algemene 
maatregel van bestuur aangebrachte beperkingen, door degenen die – anders dan in een 
hoedanigheid als bedoeld in artikel 10 of 11 – het beheer hebben over voor het publiek 
toegankelijke gebouwen, voor zover die gebouwen behoren tot bij algemene maatregel van 
bestuur aangewezen categorieën, zodanige maatregelen te treffen dat van de door hen 
geboden voorzieningen gebruik kan worden gemaakt en dat daari n de werkzaamheden 
kunnen worden verricht zonder daarbij hinder of overlast van roken te ondervinden.
Overtredingen behorend tot categorie C worden bestraft met een bestuurlijke boete van € 600. 
Dit bedrag wordt verhoogd tot € 1200, indien degene aan wie de overtreding kan worden 
toegerekend voor een soortgelijke overtreding eerder is beboet en er nog geen twee jaar zijn 
verlopen sinds die eerdere bestuurlijke boete onherroepelijk is geworden. Dit bedrag wordt 
verhoogd tot € 2400, wanneer binnen drie jaar na het onherroepelijk zijn van de bestuurlijke 
boete op de eerste overtreding dezelfde overtreding voor de derde keer wordt begaan en tot 
€ 4500 wanneer binnen vijf jaar na het onherroepelijk zijn van de bestuurlijke boete voor de 
eerste overtreding hetzelfde voorschrift voor de vierde keer wordt overtreden.
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BIJLAGE 3.2 
Aanduidingenbesluit tabaksproducten 
(zoals geldend per december 2014)

Artikel 1
1.  Op alle verpakkingseenheden van tabaksproducten worden, met uitzondering van tabak 
voor oraal gebruik en andere niet voor roken bestemde tabaksproducten, de volgende 
waarschuwingen aangebracht:
a. één van de volgende algemene waarschuwingen:
Roken is dodelijk Roken brengt u en anderen rondom u ernstige schade toe
b. één van de volgende bijkomende waarschuwingen:
Rokers sterven jonger
Roken veroorzaakt verstopping van de bloedvaten,
hartaanvallen en beroertes
Roken veroorzaakt dodelijke longkanker
Roken tijdens de zwangerschap is slecht voor uw baby
Bescherm kinderen: laat hen niet uw rook inademen
Uw arts of uw apotheker kan u helpen te stoppen met roken
Roken werkt zeer verslavend; begin er niet mee
Stoppen met roken vermindert het risico op dodelijke hart- en longziekten
Roken kan leiden tot een langzame, pijnlijke dood
Zoek hulp om te stoppen met roken: 0900–9390 (€ 0,10/min) of www.stoppen-met-roken.nl of 
raadpleeg uw arts of apotheker
Roken kan de bloedsomloop verminderen en veroorzaakt impotentie
Roken veroudert uw huid
Roken kan het sperma beschadigen en vermindert de vruchtbaarheid
Tabaksrook bevat benzeen, nitrosaminen, formaldehyde en waterstofcyanide
2.Op alle verpakkingseenheden van niet voor roken bestemde tabaksproducten wordt de 
volgende waarschuwing aangebracht:
Dit tabaksproduct kan uw gezondheid schaden en is verslavend
3.Op alle sigarettenpakjes worden voorts vermeld:
a. het nicotinegehalte, aangeduid met het woord nicotine, in tienden van een milligram per 
 sigaret;
b. het teergehalte, aangeduid met het woord teer, in milligrammen per sigaret;
c. het koolmonoxidegehalte, aangeduid met het woord koolmonoxide, in milligrammen per 
 sigaret.
4.Op alle verpakkingseenheden van shag worden voorts vermeld:
a. het nicotinegehalte, aangeduid met het woord «nicotine», in tienden van een milligram per 
shagje van 750 milligram;
b. het teergehalte, aangeduid met het woord «teer», in milligrammen per shagje van 750 
milligram.

Artikel 2
1.De in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, bedoelde waarschuwingen wisselen elkaar op 
zodanige wijze af dat zij regelmatig voorkomen.
2.De in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, bedoelde waarschuwingen wisselen elkaar eveneens 
op zodanige wijze af dat zij regelmatig voorkomen.
3.De in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, bedoelde waarschuwingen worden aangebracht 
op de voorkant van de verpakkingseenheid en op elke in de detailverkoop gebruikte 
buitenverpakking, behalve op cellofaanverpakkingen.
4.De in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, bedoelde waarschuwingen worden aangebracht 
op de achterkant van de verpakkingseenheid en op elke in de detailverkoop gebruikte 
buitenverpakking, behalve op cellofaanverpakkingen.
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 Artikel 3
Bij regeling van Onze Minister worden methoden van onderzoek aangewezen, die bij uitsluiting 
beslissend zijn voor de vaststelling of met betrekking tot een sigaret of een shagje aan de 
in dit besluit gestelde eisen ter zake van de gehaltes aan teer, nicotine of koolmonoxide is 
voldaan.

Artikel 4
1.De waarschuwingen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, en in artikel 1, tweede 
lid, beslaan minstens 30% van de buitenvoorkant van het betreffende oppervlak van de 
verpakkingseenheid waarop zij worden aangebracht.
2.De waarschuwingen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, beslaan minstens 40% 
van de buitenachterkant van het betreffende oppervlak van de verpakkingseenheid waarop zij 
worden aangebracht.
3.Op verpakkingseenheden die bestemd zijn voor andere producten dan sigaretten en waarvan 
de buitenvoorkant groter is dan 75 cm2 beslaan de in artikel 1, eerste en tweede lid, bedoelde 
waarschuwingen ten minste 22,5 cm2 van de voorkant en van de achterkant.
4.De vermeldingen, bedoeld in artikel 1, derde lid, worden in het Nederlands gedrukt op één 
zijkant van het sigarettenpakje en beslaan minstens 10% van het betreffende oppervlak.
5.De vermeldingen, bedoeld in artikel 1, vierde lid, worden in het Nederlands gedrukt op 
dezelfde kant van de verpakkingseenheid als de in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, bedoelde 
waarschuwingen en beslaan minstens 2½% van het betreffende oppervlak.
6.De krachtens artikel 1 vereiste waarschuwingen en vermeldingen van de gehaltes aan teer, 
nicotine en koolmonoxide worden aangebracht:
a. in zwarte vetgedrukte Helvetica-letters op een witte achtergrond, met een zodanige 
puntgrootte dat de tekst een zo groot mogelijk deel van de daarvoor bestemde ruimte beslaat, 
zonder aan leesbaarheid in te boeten;
b. in kleine letters, behalve de eerste letter van de boodschap;
c. gecentreerd op het voor de tekst bestemde oppervlak en evenwijdig met de bovenrand van 
het pakje;
d. voor andere dan de in artikel 1, tweede lid, bedoelde producten, omgeven door een 
ministens 3 mm en hoogstens 4 mm brede zwarte rand die geen belemmering vormt voor de 
leesbaarheid van de waarschuwingen of vermeldingen;
e. in het Nederlands.
7.Bij regeling van Onze Minister kunnen omtrent de voorschriften, bedoeld in het vijfde en 
zesde	lid,	nadere	technische	specificaties	worden	gesteld.
8.De	in	dit	artikel	voorgeschreven	opschriften	worden	niet	op	de	fiscale	zegels	van	de	
verpakkingseenheden aangebracht. Zij zijn niet verwijderbaar of uitwisbaar en zijn in geen 
geval door andere aanduidingen of afbeeldingen bedekt of onderbroken, dan wel bij het 
openen van het pakje onduidelijk gemaakt of onderbroken. Bij andere tabaksproducten dan 
sigaretten mogen de teksten met behulp van stickers worden aangebracht, mits deze niet 
kunnen worden verwijderd.
9.Ter	wille	van	de	identificatie	en	traceerbaarheid	wordt	het	tabaksproduct	op	passende	wijze	
gemerkt door vermelding van het partijnummer of een gelijkwaardige vermelding op de 
verpakkingseenheid, zodat plaats en tijd van productie kunnen worden vastgesteld.

Artikel 5
Dit besluit is tot 30 september 2002 niet van toepassing op tabaksproducten die rechtmatig 
zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie, 
dan wel rechtmatig zijn vervaardigd in een staat die partij is bij de overeenkomst inzake de 
Europese Economische Ruimte.

Artikel 6
1.Verpakkingseenheden van sigaretten en shag die vóór 1 mei 2002 zijn vervaardigd en niet 
voldoen aan de in dit besluit gestelde eisen, mogen bedrijfsmatig worden verstrekt of daartoe 
aanwezig zijn tot 1 mei 2003.
2.Verpakkingseenheden van andere tabaksproducten dan sigaretten en shag die vóór 30 
september 2002 zijn vervaardigd en niet voldoen aan de in dit besluit gestelde eisen, mogen 
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bedrijfsmatig worden verstrekt of daartoe aanwezig zijn tot 30 september 2004.
3.Shag die vóór 1 mei 2002 is vervaardigd en niet voldoet aan de in dit besluit gestelde eisen, 
mag bedrijfsmatig worden verstrekt of daartoe aanwezig zijn tot 1 mei 2003.

Artikel 7
Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanduidingenbesluit tabaksproducten.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het 
Staatsblad zal worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 15 september 1994
Beatrix
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BIJLAGE 3.3

Besluit tabaksautomaten

(zoals geldend december 2014)

Artikel 1
1.Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten aan particulieren te 
verstrekken via een tabaksautomaat.
2.Het in het eerste lid bepaalde verbod geldt niet, indien het verstrekken van tabaksproducten 
geschiedt via een tabaksautomaat die standaard vergrendeld is en voor het uitvoeren van 
een verkooptransactie slechts ontgrendeld kan worden door of ten behoeve van personen van 
achtien jaar of ouder.

Artikel 2
1.Tabaksautomaten bevinden zich niet in de buitenlucht.
2.Tabaksautomaten bevinden zich in het zicht van degene voor wiens rekening en risico de 
automaat werkt of van zijn personeel, dan wel van de exploitant van de inrichting waar de 
automaat zich bevindt of van zijn personeel.

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de vierde kalendermaand na de 
datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tabaksautomaten.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het 
Staatsblad zal worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 26 januari 2004
Beatrix
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BIJLAGE 3.4
De reclamecode voor tabaksproducten (2002)

De leden van de NSO, brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel, van de Vereniging 
Nederlandse Kerftabakindustrie (VNK) en van de Nederlandse Vereniging Sigarenindustrie 
(NVS), alsmede de deelnemers van de Stichting Sigarettenindustrie (SSI),
hierna te noemen de tabaksbranche,

in aanmerking nemende,
-  dat de regering een voorstel tot wijziging van de Tabakswet bij de Staten-Generaal heeft 

ingediend,
-  dat in dit wetsvoorstel de marketing, reclame, promotie en sponsoring voor 

tabaksproducten wordt beperkt tot tabaksspeciaalzaken en afgescheiden  
tabaksverkooppunten in een levensmiddelenzaak of een warenhuis,

-  dat er tijdelijk overgangsrecht voor sponsoring en de geschreven pers komt en de 
bijlage de voor die tijd toepasselijke artikelen weergeeft.

-  dat ingevolge artikel 5, derde lid, sub c, onderdeel 3, van het wetsvoorstel, in 
samenhang met de toelichting op deze bepaling, de regering er van uitgaat dat de 
tabaksbranche een zelfreguleringscode afsluit ten behoeve van de normering van de 
nog toegestane marketing, reclame, promotie en sponsoring voor tabaksproducten 
in, op of aan tabaksspeciaalzaken en in afgescheiden tabaksverkooppunten in 
levensmiddelenzaken of warenhuizen, alsmede in het kader van voornoemd tijdelijk 
overgangsrecht,

-  dat de tabaksbranche bereid is hiertoe de naleving van de toepasselijke bepalingen van 
de Reclamecode voor tabaksproducten voort te zetten,

-  dat de tabaksbranche de bepalingen van de hiernavolgende Reclamecode voor 
tabaksproducten zal handhaven,

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Begripsbepalingen
1.1. Jeugd, dan wel jeugdigen: personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
1.2.  Inventaris: verkoopschappen voor tabaksproducten, inclusief toonbanken en koven.
1.3.  Voorzover in deze code begripsbepalingen uit de Tabakswet worden gebruikt, zijn 
	 de	definities	uit	deze	wet	van	toepassing.

Toepassingsgebied
2.  De code is van toepassing op marketing, reclame, promotie en sponsoring voor 

tabaksproducten voor zover volgens de Tabakswet toegestaan en voor zover uitsluitend 
of mede gericht op de consument.

Algemene bepalingen
3.  Reclame mag geen verklaring bevatten van een algemeen bekend persoon, tenzij de 

bekendheid van deze persoon te maken heeft met tabak.
4.1.  Reclame is voorzien van de gezondheidswaarschuwing ‘Roken is dodelijk.’, zoals 

aangegeven in het Aanduidingenbesluit tabaksproducten, Stb. 2002., nr. 83
4.2.1.  Deze gezondheidswaarschuwing wordt aangebracht overeenkomstig de voorschriften 

voor de wettelijk verplichte gezondheidswaarschuwingen op de verpakking van 
tabaksproducten. De tekst van voornoemde gezondheidswaarschuwing beslaat 15% van 
het totale oppervlak van de reclame.

4.2.2. Het in de leden 4.1 en 4.2.1. bepaalde geldt niet voor reclame-uitingen aangebracht  
op: de inventaris van tabaksverkooppunten.

5.1.  Reclame zal niet in het bijzonder het gebruik van tabaksproducten of het beginnen 
met dit gebruik stimuleren, noch het matig gebruik ervan tot voorbeeld stellen of 
bagatelliseren.

5.2.  Reclame zal niet kennelijk appelleren aan de opwekkende of kalmerende werking van 
het gebruik van tabaksproducten.



pagina 34  NSO Tabaksreader 2015

Gezondheid
6.1.  Reclame zal op geen enkele wijze een positief verband leggen met gezondheid. Wel kan 

vermeld worden, zonder verwarring te wekken en zonder de indruk te wekken dat het 
gebruik van tabaksproducten niet tot ongewenste gevolgen kan leiden:

 a.  het teer-, nicotine- en koolmonoxidegehalte, zoals deze wettelijk verplicht zijn 
vermeld op de verpakkingen van sigaretten en shag; 

 b. de bij de fabrikant gebruikelijke aanduidingen voor het teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalte, mits daarbij dit gehalte is vermeld en voor zover de afgebeelde 
verpakkingen niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen voor tabaksproducten zelve;

 c. de bij de fabrikant gebruikelijke aanduidingen voor smaak, kwaliteit of 
samenstelling voor zover de afgebeelde verpakkingen niet in strijd zijn met wettelijke 
bepalingen voor tabaksproducten zelve;

Sport
7.  Reclame zal op geen enkele wijze een verband leggen met sport.

Jeugd
8.1.  Reclame mag niet gericht zijn op beïnvloeding van de jeugd ten gunste van het 

aangeprezen product.
8.2.  Reclame zal geen voorstellingen of aanprijzingen bevatten die in het bijzonder op de 

jeugd zijn gericht.
8.3.  Reclame zal geen personen beneden de leeftijd van 30 jaar afbeelden.
8.4.  Reclame zal op geen enkele wijze een verband leggen tussen het gebruik van 

tabaksproducten en (on)volwassenheid, in die zin dat zij niet de indruk mag wekken 
dat dit gebruik een teken van volwassenheid zou zijn en het niet gebruiken van 
tabaksproducten een teken van onvolwassenheid.

Beeld- en geluidsdragers
9.  Het is niet toegestaan reclame te maken via elektronische beeld- of geluidsdragers die 

in het bijzonder op jongeren zijn gericht.

Inwerkingtreding
10.  Deze code treedt in werking op het moment van inwerkingtreding van de reclame- en 

sponsoringbeperkingen in paragraaf 3 van voornoemd wetsvoorstel.

Toezicht en sancties
11.1.  De Stichting Reclame Code is belast met het toezicht op de naleving van deze code.
11.2.  In geval van niet-naleving van bovenvermelde bepalingen kunnen de volgende 

uitspraken worden gedaan:
 a. een verbod van de reclame of de sponsoring;
 b. een gebod tot het verwijderen of doen verwijderen, dan wel tot het wijzigen of     

doen wijzigen, van de reclame of de sponsoring;
 c. een veroordeling tot het openbaar maken of laten openbaar maken van de 
 uitspraak, zulks op door de Stichting Reclame Code te bepalen wijze en op 
 kosten van de door de Stichting Reclame Code aan te geven partij of partijen.
11.3.  In geval van niet-naleving van een in het tweede lid genoemde uitspraak kan een 

boete worden opgelegd van maximaal ƒ 50.000,- aan de fabrikanten en importeurs 
van tabaksproducten en maximaal ƒ 1.000,- aan tabaksspeciaalzaken tenzij er 
gerede aanleiding bestaat om aan te nemen dat dit bedrag minder is dan het door de 
betreffende overtreding genoten voordeel. In dat geval kan de opgelegde boete worden 
verhoogd tot maximaal ƒ 100.000,-. Bij het vaststellen van de boete kan rekening 
worden gehouden met de omvang van het bedrijf van de overtreder.

11.4.  De boete zal ten goede komen aan het Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO te 
Zeist	voor	werkzaamheden	of	aanschaffingen	op	het	gebied	van	de	volksgezondheid	in	
relatie tot roken.

11.5.  Ingeval van strijdigheid van een reclame met zowel een bepaling van deze code als
 met een wettelijk voorschrift zal geen boete op basis van deze code worden opgelegd.
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12.  Nieuwe partijen, die reclame maken voor tabaksproducten, kunnen na goedkeuring  
door de huidige ondertekenaars toetreden tot deze code.

13.  De ondertekenaars zullen de burger informeren over de betekenis, inhoud en strekking 
van deze code en over de mogelijkheid om klachten in te dienen bij de Stichting 
Reclame Code.

14.  De code is voor onbepaalde tijd geldig.

Aldus overeengekomen te Den Haag, 21 februari 2002

Deelnemers SSI:
British American Tobacco, The Netherlands B.V.
Philip Morris Holland B.V
J T International Company Netherlands B.V.
Reemtsma Nederland B.V.

Leden VNK:
Tabaksfabriek Heupink & Bloemen B.V.
Imperial Tobacco Nederland
Koninklijke Theodorus Niemeyer B.V.
Biggelaar Tabak B.V.

Leden NVS
B.A.T.-STC B.V.
Swedish Match Cigars B.V.
Henri Wintermans Cigars B.V.
Ritmeester Cigars B.V.
Agio Sigarenfabrieken N.V.

Leden NSO
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BIJLAGE 3.5 
Regeling tabaksreclame in of aan tabaks-speciaalzaken 
(zoals geldend december 2014)

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1
1.Reclame in of aan een tabaksspeciaalzaak of een daarmee gelijkgesteld tabaksverkooppunt 
wordt slechts aangebracht met inachtneming van de in deze regeling gestelde voorschriften.
2.Voor de toepassing van deze paragraaf en paragraaf 3 wordt onder tabaksspeciaalzaak 
tevens verstaan een met een afsluitbare eigen toegang duidelijk afgescheiden 
tabaksverkooppunt in een levensmiddelenzaak of een warenhuis.

Artikel 2
1.Reclame legt op geen enkele wijze een positief verband met gezondheid.
2.Onverminderd het eerste lid gelden beperkingen aan het gebruik van materialen niet voor 
historische materialen van tabaksmerken die niet meer in de handel zijn.

Artikel 3
1.Reclame is voorzien van de gezondheidswaarschuwing ‘Roken is dodelijk’, zoals aangegeven 
in het Aanduidingenbesluit tabaksproducten.
2.De gezondheidswaarschuwing, bedoeld in het eerste lid, wordt aangebracht overeenkomstig 
de voorschriften voor de wettelijk verplichte gezondheidswaarschuwingen op de verpakking 
van tabaksproducten. De tekst van de gezondheidswaarschuwing beslaat 15% van het totale 
oppervlak van de reclame.
3.Bij de bepaling van het oppervlak van reclame in of aan een tabaksspeciaalzaak of 
een tabaksverkooppunt worden in aanmerking genomen de feitelijke uiting of uitingen, 
zoals	bestaande	uit	woorden,	afbeeldingen,	specifieke	merkgerelateerde	kleuren	of	
-kleurenschema’s, afbeeldingen van het merk, het merklogo of de merknaam.

§ 2. Voorgevel- en etalagereclame tabaksspeciaalzaken

Artikel 4
1.Indien reclame aan de voorgevel is aangebracht, beslaat de reclame niet meer dan 2 m2.
2.Indien het ingevolge bindende regels, anders dan de regels die gesteld zijn bij of krachtens 
de Tabakswet, verboden is aan de voorgevel van de tabaksspeciaalzaak reclame voor 
tabaksproducten te voeren, is het toegestaan die reclame in de etalage, of bij afwezigheid 
van een etalage, achter de winkelruit aan te brengen, mits die reclame niet meer dan 2 m2 
beslaat.
3.Het is verboden reclame deels aan de voorgevel èn deels in de etalage, dan wel achter de 
winkelruit, aan te brengen.
4.Tabaksproducten in de etalage van een tabaksspeciaalzaak worden op zodanige wijze 
getoond dat er een redelijke afspiegeling van het assortiment, zoals dat in de desbetreffende 
zaak verkocht wordt, te zien is.
5.In de etalage van een tabaksspeciaalzaak worden, behoudens het geval bedoeld in het 
tweede lid, geen attributen met merkreclame voor tabaksproducten geplaatst.

§ 3. Inpandige reclame in enkele typen verkooppunten

Artikel 5
1.In een tabaksspeciaalzaak met een groter verkoopvloeroppervlak dan 120 m2 is het tonen 
van reclame alleen toegestaan in, aan of in een straal van 5 meter van het schap van waaruit 
de tabaksproducten verkocht worden, alsmede op en in de directe nabijheid van de toonbank.
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2.Reclame wordt niet:
a. geplaatst in de directe omgeving van productgroepen die met name aantrekkelijk zijn voor 
jongeren onder de 18 jaar;
b. bevestigd op of aan dispensers van niet-tabaksproducten, verrijdbare rekken met 
wenskaarten, manden met snoepgoed en speciaal voor de verkoop van tijdschriften ontworpen 
kasten.
3.Behoudens paragraaf 2 wordt reclame in een tabaksspeciaalzaak niet zodanig geplaatst dat 
zij ook buiten de zaak zichtbaar is.

Artikel 6
De Regeling tabaksreclame wordt ingetrokken.

Artikel 7
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de 
Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tabaksreclame in of aan tabaksspeciaalzaken en 
tabaksverkooppunten.
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Bijlage 3.6.
Tobacco Product Directive (2014)

De	officiële	Nederlandse	vertaling	van	de	Tabaksproductenrichtlijn	is	gepubliceerd	in	het	
‘Publicatieblad van de Europese Unie’,
57e jaargang,
29 april 2014

De volledige tekst kunt u downloaden via:
http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_nl.htm
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Bijlage 3.7.
Tijdelijk Warenwetbesluit Elektronische sigaret
 (24 november 2014)

Besluit van 24 november 2014, houdende tijdelijke regels met betrekking tot de elektronische 
sigaret (Tijdelijk warenwetbesluit elektronische sigaret)

Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
a. nicotine: nicotinealkaloïden; 
b. elektronische sigaret: een product dat gebruikt kan worden voor de consumptie van 
nicotinehoudende damp via een mondstuk, of een onderdeel van dat product, waaronder een 
patroon, een reservoir en het apparaat zonder patroon of reservoir; 
c. navulverpakking: een recipiënt die een nicotinehoudende vloeistof bevat die gebruikt kan 
worden voor het navullen van een elektronische sigaret; 
d. verpakkingseenheid: de kleinste individuele verpakking van een elektronische sigaret of een 
navulverpakking die in de handel wordt gebracht; 
e. nicotinehoudende vloeistof: nicotinehoudende vloeistof in een elektronische sigaret of 
navulverpakking. 
f. additief: andere stoffen dan nicotine die aan nicotinehoudende vloeistof worden toegevoegd;
g. buitenverpakking: de verpakking waarin een elektronische sigaret of een navulverpakking 
in de handel wordt gebracht, die een verpakkingseenheid of een aantal verpakkingseenheden 
bevat, met dien verstande dat cellofaanverpakking niet als buitenverpakking wordt beschouwd; 
h. emissies: stoffen die vrijkomen wanneer een elektronische sigaret wordt gebruikt zoals 
beoogd; 
i. ingrediënt: alle in een gereed zijnde elektronische sigaret of in een navulverpakking 
aanwezige stoffen of elementen, met inbegrip van nicotine en additieven;
j. in de handel brengen: de terbeschikkingstelling van een elektronische sigaret of 
navulverpakking aan consumenten in Nederland, al dan niet tegen betaling, inclusief via 
verkoop op afstand, in het geval van grensoverschrijdende verkoop op afstand is het product in 
Nederland in de handel gebracht indien de consument zich in Nederland bevindt;
k. verordening (EG) nr. 1272/2008: Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en 
verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG 
en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PbEU 2008, L 353); 
l. kinderveilige sluiting: een sluiting die is aangebracht overeenkomstig bijlage II, punten 
3.1.2, 3.1.3 en 3.1.4.2 van verordening (EG) nr. 1272/2008. 

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, onverminderd 
het bepaalde bij of krachtens de Wet milieubeheer en het overigens bij of krachtens de 
Warenwet bepaalde.
2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op een elektronische sigaret of 
navulverpakking waarvoor een handelsvergunning is vereist op grond van artikel 40, eerste lid, 
van de Geneesmiddelenwet of een elektronische sigaret waarvoor een CE-markering is vereist 
op grond van artikel 7 van het Besluit medische hulpmiddelen.

Artikel 3
1. Een elektronische sigaret wordt slechts in de handel gebracht indien deze in de vorm is van 
een wegwerpproduct, of indien deze door middel van een navulverpakking en een reservoir 
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 vergelijkbare 
omstandigheden, op vergelijkbare wijze nicotinedoses af.
3. Een navulreservoir van een navulbare elektronische sigaret heeft een volume van ten 
hoogste 2 ml.
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Artikel 4
1. Een elektronische sigaret en een navulverpakking zijn kindveilig, beschermd tegen 
manipulatie, breken en lekken en beschikken, indien van toepassing, over een mechanisme dat 
lekvrij navullen mogelijk maakt. 
2. In aanvulling op het bepaalde in verordening (EG) nr. 1272/2008 beschikt een 
navulverpakking, voor zover daarvoor een kinderveilige sluiting op grond van de voornoemde 
verordening niet verplicht is, over een kinderveilige sluiting.
3. Onze Minister kan nadere regels stellen met betrekking tot de kindveiligheid van een 
elektronische sigaret en een navulverpakking. 

Artikel 5
1. Nicotinehoudende vloeistof wordt slechts in de handel 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 bevat geen van de volgende additieven:
a. vitaminen of andere additieven die de indruk wekken dat een elektronische sigaret 
gezondheidsvoordelen biedt of minder gezondheidsrisico’s oplevert;
b. cafeïne, taurine of andere additieven en stimulerende chemische verbindingen die in 
verband worden gebracht met energie en vitaliteit;
c. additieven die emissies kleuren;
d. additieven die de inhalatie of opname van nicotine faciliteren; en
e. additieven die in onverhitte vorm kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch zijn.

Artikel 6
Een verpakkingseenheid bevat een bijsluiter met:
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 borstvoeding 
geven en personen met een aandoening aan de longen, kanker of hart- en vaatziekten;
c. informatie over mogelijke schadelijke effecten;
d. informatie over verslavende werking en toxiciteit; en
e. contactgegevens van de producent in de Europese Unie of importeur in de Europese Unie.

Artikel 7
1. Op een verpakkingseenheid en een eventuele buitenverpakking is, indien van toepassing, 
een lijst van alle ingrediënten van het product naar afnemend gewicht aangebracht, alsmede 
een vermelding van het nicotinegehalte van het product in mg per ml en het nummer van de 
partij. 
2. Voor zover de aanbeveling om een product buiten bereik van kinderen te houden niet 
verplicht is op grond van verordening (EG) nr. 1272/2008, bevat een verpakkingseenheid 
en een eventuele buitenver-pakking in aanvulling op deze verordening de voornoemde 
aanbeveling. 
3. Een verpakkingseenheid en een eventuele buitenverpakking bevatten geen enkel element of 
kenmerk dat:
a. een elektronische sigaret of navulverpakking aanprijst of het gebruik ervan aanmoedigt door 
een verkeerde indruk te wekken over de kenmerken, gevolgen voor de gezondheid, risico’s of 
emissies van de elektronische sigaret; 
b. de suggestie wekt dat een bepaalde elektronische sigaret of navulverpakking minder 
schadelijk is dan een andere, of gericht is op het verminderen van het effect van bepaalde 
schadelijke bestanddelen van damp, of activerende, energetische, genezende, verjongende, 
natuurlijke of biologische eigenschappen bezit of andere positieve gevolgen heeft voor de 
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gezondheid of levensstijl; en
c. de suggestie wekt dat een elektronische sigaret of een navulverpakking een levensmiddel of 
een cosmetisch product is. 

Artikel 8
1. Op een verpakkingseenheid en een eventuele buitenverpakking wordt, indien van 
toepassing, de volgende waarschuwing aangebracht: «Dit product bevat de zeer verslavende 
stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers». 
2. De waarschuwing, genoemd in het eerste lid:
a. loopt evenwijdig met de hoofdtekst op het voor de waarschuwing bestemde oppervlak;
b. wordt aangebracht op de twee grootste oppervlakken van de verpakkingseenheid en van 
elke buitenverpakking;
c. beslaat 30% van het oppervlak van de verpakkingseenheid en van elke buitenverpakking;
d. wordt aangebracht in zwarte, vetgedrukte Helvetica-letters op een witte achtergrond, met 
een zodanige puntgrootte dat de tekst een zo groot mogelijk deel van de daarvoor bestemde 
ruimte beslaat, zonder aan leesbaarheid in te boeten; en
e. wordt gecentreerd gedrukt op het voor de waarschuwing bestemde oppervlak en, op 
balkvormige verpakkingseenheden en buitenverpakkingen, evenwijdig met de zijrand van de 
verpakkingseenheid of van de buitenverpakking.

Artikel 9
1. Het is een ieder verboden om in de uitoefening van beroep of bedrijf een elektronische 
sigaret of een navulverpakking aan te prijzen via enig op het publiek gericht reclamemedium 
anders dan met gebruikmaking van de waarschuwing, genoemd in artikel 8, eerste lid. 
2. Het is een ieder verboden om in de uitoefening van beroep of bedrijf 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.

Artikel 10
Met een elektronische sigaret en navulverpakking als bedoeld in dit besluit wordt gelijkgesteld 
een elektronische sigaret of navulverpakking die rechtmatig is vervaardigd of in de handel is 
gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een staat, niet zijnde een lidstaat 
van de Europese Unie, die partij is bij een tot een douane-unie strekkend Verdrag, dan wel 
rechtmatig is vervaardigd in een staat die partij is bij een tot een vrijhandelszone strekkend 
Verdrag dat Nederland bindt, en die voldoet aan eisen die een beschermingsniveau bieden dat 
ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met nationale eisen wordt nagestreefd.

Artikel 11
De bijlage bij het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het onderdeel Inhoud wordt na rubriek C-45 een rubriek ingevoegd, luidende: C-46 
Tijdelijk warenwetbesluit elektronische sigaret
2. In de tabel met de kolommen «Omschrijving van de overtreding» en «Boetebedrag per 
categorie» wordt na rubriek C-45.2.2 de rubrieken met bijbehorende vermeldingen ingevoegd.

Artikel 12
1. Een elektronische sigaret en een navulverpakking waarvan de buitenverpakking of 
de verpakkingseenheid niet voldoet aan de artikelen 6 en 7 mag tot zes maanden na 
inwerkingtreding van dit besluit in de handel worden gebracht. 
2. Een elektronische sigaret en een navulverpakking waarvan de buitenverpakking of de 
verpakkingseenheid niet voldoet aan artikel 8 mag tot drie maanden na inwerkingtreding van 
dit besluit in de handel worden gebracht.
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Artikel 13
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de 
datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Artikel 14
Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk warenwetbesluit elektronische sigaret.

Uitgegeven de achtentwintigste november 2014

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen 

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is beleidsmatig verantwoordelijk voor 
de veiligheid van consumentenartikelen. De veiligheid van elektronische sigaretten (hierna: 
e-sigaretten) en navulverpakkingen valt binnen dit beleidsterrein. Het is in het algemeen 
gebruikelijk dat algemene maatregelen van bestuur op grond van de Warenwet worden 
opgesteld onder verantwoordelijkheid van de minister. Aangezien het onderwerp van dit 
besluit voornamelijk ziet op gezondheidsbevordering en leefstijl, waaronder het gebruik van 
tabaksproducten, is voor dit besluit ondergetekende eerstverantwoordelijk. 
Een e-sigaret is een product waarmee nicotinehoudende damp kan worden geconsumeerd. 
De e-sigaret is al langere tijd op de markt in Nederland, maar werd in eerste instantie in 
Nederland aangemerkt als geneesmiddel in de zin van artikel 1 van de Geneesmiddelenwet. 
Dit beleid is echter gewijzigd naar aanleiding van een arrest van het Haagse gerechtshof van 
26	juni	2012	met	betrekking	tot	de	e-sigaretten	van	een	specifieke	fabrikant.	Volgens	het	Hof	
was onvoldoende gemotiveerd waarom de e-sigaretten van deze fabrikant als geneesmiddel 
in de zin van de Geneesmiddelenwet dienen te worden aangemerkt.1 Naar aanleiding van 
deze uitspraak is in de tweede helft van 2012 besloten de e-sigaret aan te merken als een 
waar in de zin van de Warenwet. Inmiddels heeft de e-sigaret een opmars gemaakt als 
consumentenproduct. In 2013 gebruikte 3% van de Nederlandse bevolking wel eens een 
e-sigaret, in 2012 was dit nog 1%.
Signalen over het toenemende gebruik van de e-sigaret en vragen over de veiligheid van 
e-sigaretten en navulverpakkingen zijn voor de Staatssecretaris van Volksgezondheid,Welzijn 
en Sport aanleiding geweest om de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: 
NVWA) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (hierna: RIVM) te vragen 
een signaaladvies over de veiligheid van deze producten op te stellen. De NVWA heeft 
op 28 november 2013 de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd, bestaande uit een 
risicobeoordeling van de NVWA en een factsheet van het RIVM.
De belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit de beide rapporten, in relatie tot de veiligheid 
van de producten, zijn als volgt: – De NVWA concludeert dat er mogelijk een risico bestaat 
op nicotine-vergiftigingen bij navulverpakkingen die grote hoeveelheden nicotine kunnen 
bevatten. Daarom doet de NVWA de aanbeveling om eisen te stellen aan navulverpakkingen. 
– De NVWA concludeert verder dat de reclame voor de e-sigaret zich vooral op de positieve 
eigenschappen van het product richt terwijl negatieve aspecten onderbelicht blijven. Daarom 
is het volgens de NVWA van belang om de consument te informeren over de nadelige eigen-
schappen van de e-sigaret en de navulverpakkingen. – Daarnaast adviseert de NVWA om 
de hoeveelheden schadelijke verontreinigingen in e-sigaretten zo laag mogelijk te houden. 
– Ten slotte raadt de NVWA zwangere vrouwen af om e-sigaretten met nicotine te gebruiken 
omdat nicotine de ongeboren vrucht kan schaden. – Het RIVM geeft aan dat niet alle in 
advertenties gebruikte beweringen over de gezondheidseffecten van e-sigaretten waar zijn. 
– Daarnaast geeft het RIVM aan dat op de verpakking belangrijke informatie kan ontbreken 
over de nicotinesterkte, het juiste gebruik en de gevaren van de e-sigaret. – Ten slotte is er 
volgens het RIVM onvoldoende onderzoek beschikbaar om te stellen dat e-sigaretten veilig 
zijn en bovendien bestaan er zorgen over verschillende aspecten van de kwaliteit, verkoop en 
aanprijzing. 
Daarnaast blijkt uit de rapportage van het RIVM dat er aanwijzingen zijn dat het gebruik van 
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een e-sigaret kan helpen bij het stoppen of minderen van het roken van gewone sigaretten. 
Hiervoor is echter geen doorslaggevend bewijs, bovendien is er onvoldoende duidelijkheid over 
de schadelijke neveneffecten. Daarom doen de eventuele positieve effecten van het gebruik 
van een e-sigaret er niet aan af dat er regels moeten worden gesteld aan de veiligheid van 
en voorlichting omtrent e-sigaretten. Indien producenten van e-sigaretten aantonen dat hun 
product daadwerkelijk helpt bij het stoppen met roken, kunnen zij een handelsvergunning 
aanvragen op grond van de Geneesmiddelenwet. De eisen van dit besluit zijn dan niet langer 
op dat product van toepassing. 
Vanwege de conclusies uit het onderzoek van de NVWA en het RIVM is overgegaan tot het 
opstellen van dit besluit om daarmee op het gebied van de veiligheid van de e-sigaret regels te 
stellen. Tevens wordt door middel van de voorschriften van dit besluit informatie verschaft aan 
de consument over de eigenschappen van de e-sigaret. 

Europees-rechtelijke aspecten 
Dit besluit wordt genomen vooruitlopend op de implementatie van Richtlijn 2014/40/EU5 
(hierna: herziene Tabaksproductenrichtlijn). Implementatie van deze richtlijn wordt verwacht 
in de eerste helft van 2016. In de herziene Tabaksproductenrichtlijn worden voor het eerst ook 
bepaalde aan tabak verwante producten gereguleerd, waaronder de e-sigaret. Artikel 20 van 
de herziene Tabaksproductenrichtlijn geeft regels met betrekking tot de e-sigaret. 
Uitgangspunt bij het vormgeven van dit besluit is het voorkomen van nationale koppen bij de 
implementatie van Europese wet- en regelgeving. In voorliggend besluit worden daarom geen 
aanvullende eisen gesteld ten opzichte van hetgeen in de herziene Tabaksproductenrichtlijn zal 
worden geregeld. Het besluit wordt ingetrokken zodra de herziene Tabaksproductenrichtlijn in 
2016 wordt geïmplementeerd. 
Dit besluit bevat technische voorschriften die een beperking vormen op het vrij verkeer van 
goederen. Deze voorschriften zijn gerechtvaardigd vanwege het belang van de bescherming 
van de volksgezondheid. De eisen zijn non-discriminatoir omdat ze gelden voor alle 
e-sigaretten en navulverpakkingen onafhankelijk van waar ze zijn geproduceerd. De eisen 
zijn ook noodzakelijk om te voorkomen dat mensen en met name kleine kinderen, een 
nicotinevergiftiging oplopen en om te voorkomen dat mensen via de e-sigaret verslaafd 
raken aan nicotine. Daarnaast zijn de eisen noodzakelijk om te verzekeren dat consumenten 
goed worden voorgelicht over de risico’s van het product. Bovendien worden bepaalde 
additieven verboden omdat deze het product extra schadelijk maken of minder schadelijk 
laten lijken. De beperkingen zijn ook proportioneel: niet de gehele verkoop van e-sigaretten 
en navulverpakkingen wordt verboden; er worden slechts technische voorschriften aan 
gesteld die de volksgezondheid beschermen. Voor de inhoud van de technische voorschriften 
is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de voorschriften die volgen uit de herziene 
Tabaksproductenrichtlijn. Voor het overzicht is daarom, hoewel hier geen sprake is van 
implementatie, aan het eind van de toelichting een transponeringstabel opgenomen. 
Op sommige punten is het niet mogelijk gebleken om aan te sluiten bij de herziene 
Tabaksproductenrichtlijn omdat de Warenwet hiervoor onvoldoende grondslagen biedt. Zo 
geeft de Warenwet geen grondslag voor het stellen van een leeftijdsgrens ten aanzien van 
de verkoop van e-sigaretten, waarvoor de herziene Tabaksproductenrichtlijn wel ruimte laat. 
Een dergelijke leeftijdsgrens wordt dan ook niet in dit besluit opgenomen. Te zijner tijd zal de 
Tabaksproductenrichtlijn worden geïmplementeerd in de Tabakswet en op basis daarvan te 
stellen regels. Daarin kan dan ook een leeftijdsgrens worden opgenomen. Bij de implementatie 
van de richtlijn zal dit besluit worden ingetrokken en het is dus van tijdelijke aard. 
Het eventueel opnemen van een leeftijdsgrens in de Warenwet zelf zou een aanmerkelijke 
uitbreiding van de reikwijdte van de Warenwet betekenen. Een dergelijke uitbreiding is minder 
gepast in de Warenwet, omdat deze wet zich primair richt op de veiligheid van levensmiddelen 
en (consumenten)producten. Er is gekozen om de bepalingen met betrekking tot de veiligheid, 
voorlichting van de consumenten, en kwaliteit, al op korte termijn op te nemen in een AMvB 
onder de Warenwet, zonder dat hiervoor een meer tijdrovende wetswijziging nodig is. 
Voor	de	reikwijdte	van	dit	besluit	is	aansluiting	gezocht	bij	de	definitie	van	e-sigaret	in	de	
herziene	Tabaksproductenrichtlijn	en	die	definitie	is	zoveel	mogelijk	overgenomen	in	dit	
besluit. Dit betekent dat het besluit alleen betrekking heeft op e-sigaretten die kunnen worden 
gebruikt voor de consumptie van nicotinehoudende damp. E-sigaretten in de vorm van een 
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wegwerpproduct waarin vloeistof zit zonder nicotine (zoals de zogenoemde shisha-pennen) 
worden hiermee dus niet gereguleerd. 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. Over een risicobeoordeling door 
het RIVM van de shisha-pen zonder nicotine is de Tweede Kamer op 3 juli 2013 geïnformeerd.6 
Vooralsnog geven de gevaareigenschappen in combinatie met de gebruiksgegevens van de 
shisha-pen zonder nicotine geen aanleiding tot het nemen van maatregelen. 
Naast e-sigaretten met nicotinehoudende vloeistof in de vorm van een wegwerpproduct 
richten de regels in dit besluit zich ook tot 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 toegestaan. 
Met betrekking tot de regels omtrent reclame wordt hier opgemerkt dat de Warenwet geen 
grondslag biedt voor de vergaande maatregelen die de herziene Tabaksproductenrichtlijn 
hiervoor eist. Er is daarom gekozen om de waarschuwingszin die verplicht wordt op de 
verpakkingen van e-sigaretten en navulverpakkingen (Dit product bevat de zeer verslavende 
stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers) ook te verplichten bij 
reclame uitingen voor deze producten. 
Het ontwerpbesluit is voorgelegd aan de deelnemers aan het Regulier Overleg Warenwet 
(ROW)7. Aanbieders van e-sigaretten konden zich over het algemeen goed vinden in 
voorliggend besluit. Men vindt het van belang om regels op te stellen die de doorontwikkeling 
van de e-sigaret stimuleren tot een product dat zo veilig en betrouwbaar mogelijk is voor de 
gebruiker. Naar aanleiding van suggesties van het bedrijfsleven zijn bepaalde formuleringen 
aangepast. Zo is in de artikelsgewijze toelichting toegevoegd dat met «zuivere ingrediënten» 
in artikel 5, eerste lid, onder c wordt bedoeld dat deze ingrediënten vrij zijn van onnodig 
vervuilende elementen en geschikt zijn voor consumptie. Dat biedt aanbieders meer 
duidelijkheid over hetgeen van hen verwacht wordt. Naar aanleiding van het overleg zijn voorts 
de artikelen 3, tweede lid, 4, eerste en derde lid, 7, eerste lid, en 8, eerste lid, aangepast. 
Deze aanpassingen betroffen vooral verduidelijkingen. Ook is het ontwerpbesluit voorgelegd 
aan het Trimbos-instituut en de Alliantie Nederland Rookvrij. Naar aanleiding hiervan is 
artikel 6, onder b, aangepast. Dit betreft de toevoeging van enkele risicogroepen. Tevens is 
de artikelgewijze toelichting op veel punten uitgebreid, bijvoorbeeld over de reikwijdte van 
dit besluit. Ten slotte hebben de ondernemers aangegeven graag meer tijd te willen voor de 
inwerkingtreding van dit besluit. Hieraan is geen gehoor gegeven omdat de ondernemers door 
het ROW in grote lijnen al tijdig op de hoogte zijn gebracht van de regelgeving die op hun 
producten van toepassing zal worden. 
Het ontwerpbesluit is op 8 juli 2014 ingevolge artikel 8, eerste lid, van richtlijn nr. 98/34/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure 
op het gebied van normen en technische voorschriften voorgelegd aan de Commissie. De 
Commissie heeft opmerkingen gemaakt naar aanleiding van dit besluit met betrekking tot 
de regels die verder gaan dan de eisen krachtens verordening (EG) nr. 1272/20088. De 
Commissie wijst erop lidstaten het in de handel brengen van stoffen en mengsels die voldoen 
aan de verordening (EG) nr. 1272/2008 niet mogen verbieden, beperken of verhinderen 
om redenen die verband houden met etikettering en verpakking, tenzij een lidstaat een 
beroep doet op de vrijwaringsclausule opgenomen in artikel 52 van die verordening. Naar 
aanleiding van deze opmerking zijn de Commissie, het Agentschap voor chemische stoffen 
en de andere lidstaten op de hoogte gebracht van de maatregelen die zijn genomen in dit 
besluit. De Commissie heeft de standstillperiode voor dit besluit niet verlengd. Ook Hongarije 
heeft opmerkingen gemaakt. Deze lidstaat geeft aan het zorgelijk te vinden dat er geen 
leeftijdsgrens wordt gesteld aan de verkoop van e-sigaretten en dat reclame voor e-sigaretten 
mogelijk blijft. 

Gevolgen voor regeldruk 
Onderhavig besluit heeft gevolgen voor zowel de incidentele als structurele regeldruk. Zo 
dienen producenten en importeurs eenmalig kennis te nemen van (wijzigingen in) regelgeving, 
moet de consument via een op te stellen en bij te voegen bijsluiter worden geïnformeerd over 
het	product	en	zullen	producten	moeten	worden	voorzien	van	specifieke	aanduidingen.	
De	richtlijn	kent	op	onderdelen	ook	specifieke	vereisten	rondom	de	toegestane	hoeveelheden	
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en samenstelling. Bij het inzichtelijk maken van de effecten voor regeldruk wordt ervan 
uitgegaan dat producenten nu al kunnen voldoen aan deze vereisten. Voorts wordt ervan 
uitgegaan dat producenten hun producten zullen aanpassen aan de nieuwe regelgeving 
en dat deze producten niet van de markt zullen verdwijnen. Het aantal producten dat niet 
geconformeerd kan worden aan de regels van dit besluit, is klein. 
Er	wordt	niet	specifiek	op	het	naleven	van	de	vereisten	toegezien.	Handhaving	geschiedt	
door middel van steekproefsgewijze toetsing van eindproducten in plaats van door structurele 
controle van het productieproces. Hiermee worden onnodige toezichtslasten zoveel mogelijk 
voorkomen. 

Artikelgewijs 

Artikel 1 
De	definities	zijn	overgenomen	uit	de	herziene	Tabaksproductenrichtlijn	en	indien	nodig	
aangepast aan het feit dat dit besluit alleen de e-sigaret en de navulverpakking betreft. 
Uit	de	definitie	van	e-sigaret	en	navulverpakking	volgt	dat	dit	besluit	alleen	van	toepassing	
is op e-sigaretten en navulverpakkingen die nicotine kunnen bevatten. Het besluit is 
dus niet van toepassing op wegwerpproducten met nicotinevrije vloeistof. Het besluit is 
daarentegen wel van toepassing op een navulbare e-sigaret, die doorgaans zonder vloeistof 
in de handel wordt gebracht, aangezien deze kan worden gevuld met nicotinehoudende 
vloeistof. Losse onderdelen van de e-sigaret vallen ook onder de reikwijdte van dit besluit 
als deze kenmerkend zijn voor een e-sigaret. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan 
een mondstuk, reservoir, patroon en het apparaat zonder patroon of reservoir, waaronder 
het verwarmingselement of de verdamper. Het moet duidelijk zijn dat deze onderdelen in 
combinatie met elkaar als e-sigaret gebruikt zullen worden.
Onder	de	definitie	van	e-sigaret	(artikel	1,	onder	b)	valt	ook	de	nicotine-houdende	patroon	
waarmee bepaalde e-sigaretten herlaadbaar zijn. Patronen mogen enkel geschikt zijn voor 
eenmalig gebruik (zie artikel 5, eerste lid, onder a), zij mogen dus niet navulbaar zijn. 
Bij	een	navulverpakking	(artikel	1,	onder	c)	moet	gedacht	worden	aan	een	flesje	met	daarin	
nicotinehoudende vloeistof en met daaraan een speciale opening waarmee de navulbare 
e-sigaret zonder lekken kan worden nagevuld (zie artikel 4, eerste lid). Waar het woord 
«reservoir» wordt gebruikt, wordt gedoeld op het reservoir van een wegwerpbare e-sigaret 
en het reservoir van een navulbare e-sigaret, tenzij anders vermeld. Met het woord 
«navulreservoir»	wordt	specifiek	het	reservoir	van	een	navulbare	e-sigaret	bedoeld.	
Met betrekking tot het begrip «in de handel brengen» is van belang dat dit begrip ook 
betrekking heeft op verkoop op afstand. In geval van grensoverschrijdende verkoop op 
afstand geldt dat de e-sigaret in Nederland in de handel is gebracht als de consument zich in 
Nederland bevindt. Dit betekent dat e-sigaretten die niet voldoen aan de eisen van dit besluit 
en voor een consument bestemd zijn, daar niet terecht mogen komen. 
Voor	de	definitie	van	kinderveilige	sluiting	wordt	verwezen	naar	de	bepalingen	die	verordening	
(EG) nr. 1272/2008 daarvoor geeft. 

Artikel 2 
Artikel 2 bevat het verbod om e-sigaretten en navulverpakkingen in de handel te brengen 
als ze niet voldoen aan de eisen die in dit besluit aan e-sigaretten en navulverpakkingen 
zijn gesteld. Dit verbod geldt onverminderd hetgeen is bepaald bij en krachtens de Wet 
milieubeheer en hetgeen elders bij of krachtens de Warenwet is bepaald. Hierbij moet vooral 
worden gedacht aan hetgeen is bepaald ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1272/2008 
en Verordening (EG) nr. 1907/20069. Deze verordeningen bevatten regels met betrekking tot 
chemische stoffen en mengsels. 
Het verbod om e-sigaretten in de handel te brengen als niet aan de eisen is voldaan, geldt 
niet voor e-sigaretten waarop de Geneesmiddelenwet of de Wet op de medische hulpmiddelen 
van toepassing is. Deze uitzondering volgt ook uit de herziene Tabaksproductenrichtlijn. In 
de herziene Tabaksproductenrichtlijn wordt verwezen naar richtlijn 2001/83/EG10 en richtlijn 
93/42/EEG11. De eerste richtlijn is geïmplementeerd bij en krachtens de Geneesmiddelenwet, 
de tweede bij en krachtens de Wet medische hulpmiddelen. Voor interpretatie van de 
begrippen «geneesmiddel» en «medisch hulpmiddel» is dus het Unierecht van toepassing. Het 
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is mogelijk voor een producent of importeur van een e-sigaret om deze als geneesmiddel of 
medisch hulpmiddel op de markt te brengen, als het product aan de daarvoor gestelde eisen 
voldoet. 
Het is noodzakelijk zowel de Geneesmiddelenwet als de Wet op de medische hulpmiddelen 
op te nemen omdat een e-sigaret met nicotine-houdende vloeistof in de vorm van een 
wegwerpproduct of de nicotine-houdende vloeistof zelf, een geneesmiddel kan zijn en het 
mechanisme van een e-sigaret zonder vloeistof een medisch hulpmiddel kan zijn. 

Artikel 3, eerste en tweede lid 
Artikel 3 bevat eisen met betrekking tot de veiligheid van de e-sigaret. In het eerste lid wordt 
bepaald dat een e-sigaret slechts in de handel mag worden gebracht in de vorm van een 
wegwerpproduct, of als ze middels een navulverpakking en een navulreservoir navulbaar is, 
of herlaadbaar is met een patroon voor eenmalig gebruik. Dit verbod volgt uit de herziene 
Tabaksproductenrichtlijn (artikel 2, onder zestien, en artikel 20, derde lid, onder a) en is 
opgenomen om te voorkomen dat er vormen van e-sigaretten in de handel worden gebracht 
waarbij bij het opstellen van dit besluit en de herziene Tabaksproductenrichtlijn geen rekening 
is gehouden en die daardoor niet aan bepaalde vereisten van dit besluit hoeven te voldoen. 
Deze	nieuwe	vormen	kunnen	in	significante	mate	verschillen	van	de	in	artikel	3	toegelaten	
vormen waardoor de gevaar-eigenschappen kunnen veranderen. Hierbij kan gedacht worden 
aan e-sigaretten zonder reservoir of patroon waarbij de vloeistof op andere wijze op het 
verwarmingselement wordt gebracht. De afgifte van de nicotinedosis is vooral afhankelijk 
van het apparaat, de vloeistof, de wijze waarop de consument het apparaat gebruikt en 
indien van toepassing hoe de consument het apparaat heeft afgesteld. Het tweede lid van 
artikel 3 ziet erop dat wanneer een consument eenzelfde merk en type product koopt en dit 
op dezelfde manier gebruikt, de wijze van nicotineafgifte vergelijkbaar moet zijn. Daarmee 
is de nicotineafgifte van het product ook voorspelbaar voor de consument bij een eventuele 
volgende aanschaf. 

Artikel 3, derde lid 
Het derde lid van artikel 3 bepaalt dat een navulreservoir van een navulbare e-sigaret 
een volume heeft van ten hoogste 2 ml. Dit wordt bepaald in aanvulling op hetgeen in 
artikel 5, eerste lid, onder a, is bepaald over het volume van een patroon en het reservoir 
in een e-sigaret in de vorm van een wegwerpproduct. Het maximumvolume is voor die 
onderdelen ook 2 ml. Deze bepaling volgt uit artikel 20, derde lid, onder a, van de herziene 
Tabaksproductenrichtlijn, waarin wordt bepaald dat reservoirs ten hoogste een volume mogen 
hebben van 2 ml. In deze bepaling wordt geen onderscheid gemaakt tussen reservoirs van 
e-sigaretten als wegwerpproduct en navulreservoirs van navulbare e-sigaretten. 

Artikel 4, eerste en derde lid 
Artikel 4, eerste lid, ziet erop dat de nicotinehoudende vloeistof niet lekt uit de e-sigaret of 
navulverpakking en dat er maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat de vloeistof door 
breken vrij komt. Bovendien moeten e-sigaretten en navulverpakkingen kindveilig zijn. Wat 
betreft kinderveilige sluitingen van navulverpakkingen is deze eis uitgewerkt in het tweede lid. 
Tevens wordt de mogelijkheid opgenomen om bij ministeriële regeling nadere regels te stellen 
over de kindveiligheid. Van deze mogelijkheid zal gebruik worden gemaakt indien er vanuit de 
Europese Unie nadere voorschriften komen of uit de praktijk blijkt dat verdere invulling van dit 
begrip noodzakelijk is. 
Verder wordt verplicht dat navulbare e-sigaretten beschikken over een mechanisme dat lekvrij 
navullen mogelijk maakt. Deze bepaling beoogt onnodige blootstelling aan nicotinehoudende 
vloeistof te voorkomen. In de herziene Tabaksproductenrichtlijn is opgenomen dat door middel 
van uitvoeringshandelingen technische voorschriften zullen worden vastgesteld voor het 
navulmechanisme. Bij de implementatie van de Tabaksproductenrichtlijn zullen deze, indien 
beschikbaar, worden meegenomen. 

Artikel 4, tweede lid 
In artikel 4, tweede lid, wordt bepaald dat navulverpakkingen een kinderveilige sluiting moeten 
hebben als dit niet al op grond van verordening (EG) nr. 1272/2008 verplicht is. De herziene 
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Tabaksproductenrichtlijn bepaalt dat e-sigaretten en navulverpakkingen (zonder uitzondering) 
kindveilig moeten zijn. Dit is opgenomen in overweging 40 en artikel 20, derde lid, onder g, 
van de herziene Tabaksproductenrichtlijn. Een kinderveilige sluiting is daar onderdeel van. De 
aanvulling van de eisen van verordening (EG) nr. 1272/2008 is gebaseerd op artikel 52 van 
die verordening. Daarin is bepaald dat passende maatregelen genomen mogen worden als 
een lidstaat gegronde redenen heeft om aan te nemen dat een stof of mengsel een ernstig 
risico vormt voor de gezondheid van de mens, hoewel ten aanzien daarvan aan de vereisten 
van de verordening is voldaan. Hiervan is in dit geval sprake omdat is gebleken dat in de 
tweede helft van 2013 het aantal meldingen van nicotinevergiftiging is toegenomen. Nicotine 
is vooral schadelijk voor (kleine) kinderen, ook bij lagere nicotinegehaltes. Gezien het feit dat 
navulverpakkingen veelal in huiselijke sfeer zullen worden gebruikt is er een grotere kans dat 
deze binnen het bereik van kinderen komen. Van het gebruik van deze vrijwaringsclausule 
is melding gemaakt bij de Commissie, het Agentschap voor chemische stoffen en de andere 
lidstaten. 

Artikel 5, eerste lid 
In de onderdelen a en b van artikel 5, eerste lid, zijn normen opgenomen voor de hoeveelheid 
vloeistof die maximaal in een e-sigaret en een navulverpakking aanwezig mag zijn. Een 
navulverpakking mag niet meer dan 10 milliliter nicotinehoudende vloeistof bevatten. 
Een wegwerpbare e-sigaret of een patroon waarmee de e-sigaret kan worden herladen, 
mag niet meer dan 2 ml nicotinehoudende vloeistof bevatten. Tevens wordt geregeld dat 
nicotinehoudende vloeistof niet meer dan 20 mg nicotine per ml mag bevatten. 
In onderdeel c wordt bepaald dat in de nicotinehoudende vloeistof uitsluitend zuivere 
ingrediënten worden gebruikt. Deze ingrediënten zijn vrij van onnodig vervuilende elementen 
en zijn geschikt voor consumptie. Onderdeel d bevat een verbod op ingrediënten die in verhitte 
of onverhitte toestand gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de mens. Deze bepaling ziet erop 
dat er geen nicotinehoudende vloeistof op de markt wordt gebracht die de gezondheid van 
de mens in gevaar kan brengen doordat het ingrediënten, anders dan nicotine, bevat in een 
concentratie die schadelijk kan zijn voor mensen. 

Artikel 5, tweede lid 
Het tweede lid beperkt het gebruik van additieven in nicotinehoudende vloeistof. In de 
onderdelen a en b is een verbod opgenomen op het gebruik van additieven die de indruk 
wekken dat de e-sigaret gezondheidsvoordelen oplevert, zoals vitaminen, of meer energie 
en vitaliteit geeft, zoals cafeïne. Deze additieven verminderen echter niet de gevaar-
eigenschappen van de e-sigaret. Het toevoegen van deze stoffen wekt de onjuiste indruk dat 
dit wel het geval is. 
Onderdeel c betreft additieven die emissies kleuren. Hiermee wordt bedoeld dat de damp van 
e-sigaretten een andere kleur wordt gegeven. Bij sigaretten gebeurt dit bijvoorbeeld door 
de rook lichter te kleuren. Dergelijke door additieven gekleurde emissies kunnen de indruk 
wekken dat het gebruik van de e-sigaret minder schadelijk is. 
In onderdeel d gaat het om additieven die de inhalatie of opname van nicotine faciliteren. De 
versterkte inhalatie of opname van nicotine kan de schadelijke effecten van het gebruik van 
een e-sigaret vergroten. Daarom worden deze additieven verboden. Dit verbod geldt niet voor 
de hoofdbestanddelen van de nicotinehoudende vloeistof, zoals propyleenglycol en glycerol, die 
als dragerstof fungeren voor nicotine en smaakstoffen. 
Additieven die in onverhitte vorm kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch zijn, zijn ook 
verboden (onderdeel e). 

Artikel 6 
In artikel 6 wordt verplicht gesteld dat de verpakking van e-sigaretten en navulverpakkingen 
een bijsluiter bevat met daarin informatie over het gebruik en opslag van het product, 
informatie over mogelijk schadelijke effecten, verslavende werking en toxiciteit en 
contactgegevens van de producent in de Europese Unie of, indien het product buiten de 
Europese Unie is geproduceerd, de contactgegevens van de importeur in de Europese Unie. 
Wat betreft de aanwijzingen voor het gebruik, moet het, indien van toepassing, onder andere 
gaan over hoe de afstelling van het verwarmingselement de nicotineafgifte beïnvloedt. 
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Verder bevat de bijsluiter een aantal waarschuwingen. Ten eerste wordt vermeld dat gebruik 
van het product wordt afgeraden voor jongeren en niet-rokers. De schadelijke effecten van 
nicotine zijn groter voor jongeren. En niet-rokers kunnen door gebruik van het product 
verslaafd raken aan nicotine. Verder worden de volgende risicogroepen extra gewaarschuwd 
in de bijsluiter: zwangeren, vrouwen die borstvoeding geven en personen met een aandoening 
aan de longen, hart- en vaatziekten en kanker. Deze groepen zijn gekozen op basis van de 
factsheet van het Trimbosinstituut en het farmacotherapeutisch kompas van het Zorginstituut 
Nederland. Artikel 20, vierde lid, onder a, onder ii, van de herziene Tabaksproductenrichtlijn 
geeft ook nog de mogelijkheid om in de bijsluiter informatie over contra-indicaties te 
verplichten. Gezien de overeenkomsten tussen contra-indicaties en waarschuwingen voor 
specifieke	risicogroepen	is	deze	eerste	categorie	niet	opgenomen.	

Artikel 7 
Artikel 7, eerste lid, bevat vermeldingen die verplicht zijn op de verpakking van e-sigaretten 
en navulverpakkingen. Het gaat hierbij om een lijst van ingrediënten, het nicotinegehalte en 
het nummer van de partij. De verplichte informatie over ingrediënten en nicotinegehalte is 
vanzelfsprekend niet van toepassing op navulbare e-sigaretten die zonder nicotinehoudende 
vloeistof in de handel worden gebracht. Artikel 20, vierde lid, onder b, onder i, van de herziene 
Tabaksproductenrichtlijn verplicht ook tot vermelding van nicotineafgifte per dosis. Deze 
verplichting is niet overgenomen omdat dit nauw samenhangt met de kennisgevingsprocedure 
van artikel 20, tweede lid, van de richtlijn. Onderdeel d van deze bepaling verplicht 
tot het verstrekken van informatie over de nicotinedosering bij gebruik onder normale 
omstandigheden. Doordat deze kennisgevingsprocedure nog niet wordt ingevoerd, kan aan 
deze gegevens niet worden getoetst. 
Op grond van het tweede lid moet op de verpakking de aanbeveling staan dat het product 
buiten het gebruik van kinderen bewaard moet worden. De verplichte vermelding van deze 
aanbeveling geldt in aanvulling op hetgeen is bepaald in verordening (EG) nr. 1272/2008. Deze 
eis volgt uit artikel 20, vierde lid, onder b, onder i, van de herziene Tabaksproductenrichtlijn. 
De aanvulling op de eisen van verordening (EG) nr. 1272/2008 is gebaseerd op artikel 52 van 
die verordening. In deze bepaling is opgenomen dat passende maatregelen genomen mogen 
worden als een lidstaat gegronde redenen heeft om aan te nemen dat een stof of mengsel 
een ernstig risico vormt voor de gezondheid van de mens, hoewel ten aanzien daarvan aan 
de vereisten van de verordening is voldaan. Hiervan is in dit geval sprake omdat nicotine, ook 
bij lage nicotinegehaltes, schadelijk kan zijn voor (kleine) kinderen. Bovendien is gebleken 
dat in de tweede helft van 2013 het aantal meldingen van nicotinevergiftiging is gestegen. 
Deze vermelding is dus noodzakelijk ten behoeve van de duidelijkheid voor afnemers van 
e-sigaretten en navulverpakkingen. Van het gebruik van de vrijwaringsclausule is melding 
gemaakt bij de Commissie, het Agentschap voor chemische stoffen en de andere lidstaten. 
In artikel 7, derde lid, wordt vermeld welke elementen of kenmerken een verpakking van een 
e-sigaret of navulverpakking niet mag bevatten. Het gaat hierbij om kenmerken en elementen 
die een verkeerde indruk wekken over gezondheidseffecten, risico’s, schadelijkheid en emissies 
van de e-sigaret. Verder mag op de verpakking niet de suggestie worden gewekt dat de 
e-sigaret een cosmetisch product of een levensmiddel is. Ook dit heeft te maken met het 
feit dat daarmee de onjuiste indruk kan worden gewekt dat een e-sigaret zonder schadelijke 
gevolgen kan worden gebruikt. 

Artikel 8 
Artikel 8 bepaalt dat alle verpakkingen van e-sigaretten en navulverpakkingen de 
waarschuwingstekst: «Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik 
ervan wordt afgeraden voor niet-rokers» moeten bevatten. Deze verplichting geldt niet voor 
navulbare e-sigaretten die in de handel worden gebracht zonder nicotinehoudende vloeistof. 
Uit	de	definitie	van	buitenverpakking	(artikel	1,	onder	g)	volgt	dat	deze	waarschuwing	niet	
op de cellofaanverpakking wordt vermeld. De grootte en opmaak van de waarschuwingstekst 
worden bepaald in het tweede lid. Deze vereisten zijn vergelijkbaar met de eisen die gelden 
voor waarschuwingsteksten op tabaksproducten, zie artikel 4 van het Aanduidingenbesluit 
tabaksproducten. 
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Artikel 9 
In de herziene Tabaksproductenrichtlijn worden op e-sigaretten en navulverpakkingen dezelfde 
reclamebeperkingen van toepassing die van toepassing zijn op andere tabaksproducten op 
basis van de Tabaksreclamerichtlijn. De Warenwet bevat geen delegatiegrondslag die deze zeer 
strikte reclamebeperkingen mogelijk maken. Daarom worden in artikel 9 andere eisen gesteld 
aan het aanprijzen van een e-sigaret en een navulverpakking. Deze eisen gelden bij het 
aanprijzen van een e-sigaret en een navulverpakking in de uitoefening van beroep of bedrijf 
via enig op het publiek gericht reclamemedium. Bij het aanprijzen moet de waarschuwing 
worden gebruikt die ook op de verpakking vermeld moet staan: «Dit product bevat de zeer 
verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers». Verder is het 
verboden om bij het aanprijzen van e-sigaretten of navulverpakkingen de indruk te wekken 
dat het product zonder schadelijke gevolgen gebruikt kan worden en dat het kan helpen bij 
het stoppen met roken van tabaksproducten. Deze reclamebeperkingen gelden niet voor 
e-sigaretten die worden aangemerkt als geneesmiddel 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 
Het vrij verkeer van goederen in de EU brengt mee dat Nederland in beginsel goederen die 
in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht, niet mag weigeren. Nederland 
mag wel, uit het oogpunt van de bescherming van de volksgezondheid, eisen stellen aan 
elektronische sigaretten en navulverpakkingen. Het Europese Hof van Justitie heeft echter 
bepaald dat gelijkwaardige goederen uit andere lidstaten moeten worden toegelaten. Daarom 
is in deze regeling een clausule van wederzijdse erkenning opgenomen.

Artikel 11 
Artikel 11 wijzigt het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten. Hiermee wordt voorzien in de 
handhaving van dit besluit. Naast de weg van de bestuurlijke boete staat, via artikel 32, onder 
a, van de Warenwet, ook de weg van last onder bestuursdwang en last onder dwangsom open. 

Artikel 12 
Artikel 12 regelt het overgangsrecht. Gezien het grote belang van de gezondheid van mensen 
geldt voor veiligheidseisen uit de artikelen 3, 4 en 5 geen overgangstermijn. Gezien de ruim 
twee maanden inwerkingtredingtermijn wordt voorzien dat dit voldoende is voor de markt om 
zich op de nieuwe eisen aan te passen. Bovendien is de branche door het ROW al tijdig op 
de hoogte van de komende regelgeving. Voor de eisen aan vermeldingen op de verpakking 
geldt wel een overgangstermijn. Voor producten die niet voldoen aan de verpakkingseisen 
van de artikelen 6 en 7 geldt dat zij nog tot zes maanden na inwerkingtreding mogen worden 
verkocht. Voor de waarschuwingstekst, bedoeld in artikel 8, geldt dat deze drie maanden na 
inwerkingtreding van dit besluit op de verpakking moet zijn aangebracht. Voor dit vereiste is 
voor een kortere overgangstermijn gekozen, omdat de waarschuwingstekst eventueel ook met 
een sticker op bestaande verpakkingen kan worden aangebracht. 

Artikel 13 
Voor de inwerkingtreding van dit besluit is rekening gehouden met de termijn bepaald in 
artikel 32b, tweede lid, van de Warenwet. Van de vaste verandermomenten wordt in dit 
besluit afgeweken vanwege het grote maatschappelijke belang dat gediend is bij spoedige 
inwerkingtreding. Hoewel de e-sigaret al enige tijd op de markt is, is er sinds kort sprake van 
een snel groeiende populariteit van dit product. Daarnaast worden er nieuwe vormen van de 
e-sigaret ontwikkeld waarvan de veiligheid onduidelijk is. Spoedige inwerkingtreding is daarom 
noodzakelijk. Dit besluit zal vervallen als richtlijn 2014/40/EU wordt geïmplementeerd. Er 
is gekozen om geen vervaldatum in de inwerkingtredingbepaling op te nemen, want op dit 
moment kan niet worden gegarandeerd dat de uiterste implementatiedatum van de richtlijn 
(20	mei	2016)	zal	worden	gehaald.	Om	te	voorkomen	dat	er	in	een	periode	geen	specifieke	
regels gelden met betrekking tot de e-sigaret, wordt er geen vervaldatum genoemd.
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