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Wet van 6 februari 2003 tot aanpassing van de
Tabakswet aan richtlijn nr. 2001/37/EG van het
Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie van 5 juni 2001 betreffende de onderlinge
aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten
inzake de productie, de presentatie en de
verkoop van tabaksproducten (PbEG L 194)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter uitvoering van

richtlijn nr. 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 5 juni 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de
productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten (PbEG L
194) noodzakelijk is de Tabakswet te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Tabakswet1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt na «bestaan» ingevoegd: , ook indien genetisch
gemodificeerd.

2. In onderdeel d wordt na «artikelen» ingevoegd: 2, 3, 3a, 3b, 3c, 3e,.

3. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een
puntkomma worden de volgende definitiebepalingen toegevoegd:

j. teer: het ongezuiverde water- en nicotinevrije condensaat van rook;
k. nicotine: nicotinealkaloïden;
l. ingrediënten: stoffen of bestanddelen, met uitzondering van

tabaksbladeren en andere natuurlijke of niet-getransformeerde delen van

Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 2003

Staatsblad 2003 89 1



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.

B

In artikel 2 wordt «de maatregel» telkens vervangen door: of krachtens
de maatregel.

C

In artikel 3, tweede lid, wordt «Het eerste lid is niet van toepassing»
vervangen door: Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald
dat het eerste lid niet van toepassing is.

D

Na artikel 3a worden vier artikelen ingevoegd, luidende:

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 goedge-
keurde 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.
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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.

Artikel 3d

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden
gesteld omtrent de erkenning van laboratoria, die metingen en onderzoe-
kingen 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.

ARTIKEL II

1. Verpakkingen van sigaretten die niet aan artikel 3e van de Tabakswet
voldoen, mogen nog tot 30 september 2004 worden verkocht, mits zij zijn
gefabriceerd vóór 30 september 2003.

2. Verpakkingen van andere tabaksproducten dan sigaretten die niet
aan artikel 3e van de Tabakswet voldoen, mogen nog tot 30 september
2005 worden verkocht, mits zij zijn gefabriceerd vóór 30 september 2003.

ARTIKEL III

In artikel 1, onder 4°, van de Wet op de economische delicten2 wordt in
de zinsnede met betrekking tot de Tabakswet «artikelen 3, 3a» vervangen
door: artikelen 2, 3, 3a, 3b, 3c, 3e.

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan
verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 6 februari 2003
Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
A. J. de Geus

Uitgegeven de vierde maart 2003

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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Zie voor de behandeling in de
Staten-Generaal:
Kamerstukken II 2001/2002, 2002/2003, 28 401.
Handelingen II 2002/2003, blz. 343–356; 376.
Kamerstukken I 2002/2003, 28 401 (60, 60a,
60b, 60c, 60d).
Handelingen I 2002/2003, blz. 406–417;
522–528.

1 Stb. 1988, 342, laatstelijk gewijzigd bij besluit
van 3 september 2002, Stb. 469.
2 Stb. 1950, K258, laatstelijk gewijzigd bij de
wet van 6 februari 2003, Stb. 62.
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