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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

 

 datum 2 februari 2016 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34234 

Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de 

productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 2 februari 2016 aangenomen door de Tweede Kamer.  SP, PvdD, 

PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers,  Groep Kuzu/Öztürk, Klein, VVD,  

SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor. 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel C, artikel 2 

16 (Bruins Slot en Volp) dat regelt dat bij of krachtens AMvB eisen worden gesteld aan 

andere elementen van de verpakkingseenheid en de buitenverpakking die gebruikt kunnen 

worden om een onderscheid te maken tussen de verschillende merken van een 

tabaksproduct of een aanverwant product  

 

De indieners zijn van mening dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur voor 

nieuwe verpakkingen en bestaande (verpakkings)producten eisen moeten worden gesteld, 

die zien op nieuwe ontwikkelingen en/of onderscheidende merkelementen zoals, maar niet 

beperkt tot het produceren van geluiden, lichteffecten of geuren door 

verpakkingseenheden of buitenverpakkingen en voor het toevoegen van elementen zoals 

inkt die wordt geactiveerd door warmte of die oplicht onder een bepaalde lichtsoort en die 

aldus de verpakking, na verkoop, kunnen doen veranderen. Dit amendement draagt met 

de toevoeging van onderdeel e eraan bij dat er geen twijfel over kan bestaan dat ook aan 

dergelijke elementen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nu al eisen worden 

gesteld. 



 

 datum 2 februari 2016 

 blad 2 

 

 

De indieners zijn daarnaast van mening dat op termijn bij of krachtens algemene 

maatregel van bestuur uiteindelijk een eerlijke standaardverpakking voor alle verpakkingen 

en (verpakkings)producten van tabaks- en aanverwante producten noodzakelijk is. Echter, 

voor de invoering van een eerlijke standaardverpakking is een gestructureerd 

invoeringstraject nodig, dat nader uitgewerkt moet worden.  

Op grond van de herziene Europese Tabaksproductenrichtlijn dienen al enkele eisen te 

worden gesteld aan de presentatie, verschijningsvorm en inhoud van verpakkingseenheden 

en buitenverpakkingen van tabaksproducten, alsmede aan de aanduidingen 

(waarschuwingen en informatieve boodschappen) die op de verpakkingseenheden en 

buitenverpakkingen van tabaksproducten en aanverwante producten dienen te worden 

aangebracht. De formulering van dit amendement is bedoeld om ervoor te zorgen dat in de 

toekomst aanvullende maatregelen kunnen worden genomen die weliswaar niet verplicht 

zijn op grond van de richtlijn, maar die wel in het belang van de volksgezondheid zijn of 

strekken tot het minder aantrekkelijk maken van tabaksproducten voor jongeren.  

De indieners zijn tevens van mening dat te allen tijde scherp bekeken moet worden of 

nieuwe verpakkingen en (verpakkings)producten nog aan de bedoeling van de algemene 

maatregel van bestuur voldoen. 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie en het CDA 

 

Artikel I, onderdeel J, artikel 9a, eerste lid, 

10 (Dik-Faber) dat regelt dat bij algemene maatregel van bestuur nadere eisen gesteld 

moeten worden aan de binnenlandse verkoop op afstand of grensoverschrijdende verkoop 

op afstand van tabaksproducten, elektronische sigaretten en navulverpakkingen  

 

Door de «kan-bepaling» in voorgesteld artikel meent de indiener van dit amendement dat 

de optie open wordt gelaten dat er geen nadere eisen worden gesteld aan de binnenlandse 

verkoop op afstand of grensoverschrijdende verkoop op afstand van tabaksproducten, 

elektronische sigaretten en navulverpakkingen. De indiener meent dat deze nadere 

invulling middels een AMvB geregeld dient te worden, middels dit amendement wordt dit 

verduidelijkt. 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep 

Kuzu/Öztürk, de SGP en de ChristenUnie 

 

Invoegen artikel Ja in artikel I na onderdeel J  

Artikel VI 

9  30 (Dik-Faber) dat regelt dat schoolpleinen rookvrij worden gemaakt  

 

Veel jongeren beginnen met roken op het schoolterrein. Met een rookvrij schoolterrein 

wordt een norm neergezet dat roken niet normaal is. Een steeds groter percentage scholen 

is rookvrij, maar de 100% is nog niet in zicht. De indiener van dit amendement meent dat 

wetgeving nodig is als stok achter de deur. Op 1 januari 2020 zal dit artikel in werking 

treden, tot die tijd hebben scholen zelf de tijd om een rookvrij schoolterrein te 

bewerkstelligen. 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van 

Klaveren en de PVV 
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Artikel I, onderdeel L 

17 ( Ziengs en Van Vliet) dat een lichte voorhang introduceert voor de AMvB op grond van 

artikel 2, tweede lid, voor het deel dat ziet op aanvullende nationale eisen die kunnen 

worden gesteld aan de verpakkingseenheid en de buitenverpakking van tabaksproducten 

en aanverwante producten  

 

Met dit amendement wordt een lichte voorhangbepaling in het wetsvoorstel 

geïntroduceerd. Bepaald wordt dat de algemene maatregel van bestuur op grond van het 

voorgestelde artikel 2, tweede lid, voor het deel dat ziet op aanvullende nationale eisen die 

los van de Europese Tabaksproductenrichtlijn kunnen worden gesteld aan de 

verpakkingseenheid en de buitenverpakking van tabaksproducten en aanverwante 

producten, pas wordt voorgedragen nadat beide kamers der Staten-Generaal vier weken 

de tijd hebben gehad om het ontwerp te bestuderen. 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, 

Klein, de VVD, de SGP en de Groep Bontes/Van Klaveren 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Invoegen onderdeel Aa in artikel I, na onderdeel A 

Artikel 5, vijfde lid, onderdeel c 

13 (Dik-Faber) waarmee de uitzondering op het verbod van reclame voor tabaksproducten, 

elektronische sigaretten of navulverpakkingen zich beperkt tot tabaksspeciaalzaken en niet 

van toepassing is voor levensmiddelenzaken of warenhuizen  

 

De indiener van dit amendement meent dat reclame voor tabaksproducten, elektronische 

sigaretten of navulverpakkingen beperkt moet worden tot tabaksspeciaalzaken. Met dit 

amendement wordt de mogelijkheid van reclame in levensmiddelenzaken en warenhuizen 

geschrapt. De wijzigingen zijn in afzonderlijke onderdelen neergelegd, zodat zij in werking 

kunnen treden na notificatie. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, 

de SGP, de ChristenUnie en het CDA 

 

Invoegen lid 2a in artikel I, onderdeel C, in artikel 2 na het tweede lid 

14  28 (Van Gerven) dat regelt dat het gedeelte van verpakkingen dat niet door 

gezondheidswaarschuwingen wordt beslagen neutraal is, waarover bij of krachtens AMvB 

nadere regels worden gesteld  

 

De indiener beoogt met dit amendement roken te ontmoedigen door de verpakking van 

tabaksproducten, elektronische sigaretten, navulverpakkingen en voor roken bestemde 

kruidenproducten volledig (100%) te ontdoen van aandachtstrekkende kleuren en andere 

aandachtstrekkende elementen die roken aantrekkelijk maken. Het wetsvoorstel zoals dat 

er nu ligt legt het percentage op 65%, de indiener vindt dit niet ver genoeg gaan. De 

indiener is van mening dat plain packaging een effectief middel is om roken te 

ontmoedigen en dan ook goed en volledig ingezet moet worden. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de 

ChristenUnie 
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Artikel I, onderdeel C, artikel 3b, derde lid, de tweede volzin 

11 (Dik-Faber) dat regelt dat de uitzondering op de informatieplicht wegens het 

beschermen van bedrijfsgeheimen vervalt  

 

In een algemene maatregel van bestuur zal worden geregeld welke gegevens door 

producenten en importeurs moeten worden ingediend met betrekking tot verschillende 

producten. In de voorgestelde wijziging is geregeld dat bij het besluiten of gegevens wel of 

niet openbaar worden rekening zal worden gehouden met het beschermen van 

bedrijfsgeheimen. De indiener van dit amendement meent dat bedrijfsgeheimen 

ondergeschikt zijn aan de algehele volksgezondheid. Middels dit amendement geldt een 

striktere informatieplicht. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk 

en de ChristenUnie 

 

Artikel I, onderdeel E, artikel 3e, tweede lid 

12 (Dik-Faber) waarmee een algemene maatregel van bestuur moet worden opgesteld met 

nadere regels over het opzetten en bijhouden van een systeem waarin wordt bijgehouden 

welke mogelijke effecten elektronische sigaretten en navulverpakkingen op de menselijke 

gezondheid hebben  

 

Middels voorgestelde wetswijziging worden producenten, importeurs en distributeurs zelf 

verantwoordelijk voor het opzetten en bijhouden van een systeem waarin wordt 

bijgehouden welke mogelijke vermoedelijk schadelijke effecten van elektronische 

sigaretten en navulverpakkingen op de menselijke gezondheid hebben. De indiener meent 

dat de voorgestelde wetswijziging te vrijblijvend is. Er dient een AMvB te worden opgesteld 

waarin nader wordt bepaald op welke wijze dit dient te gebeuren, hierin moet nadrukkelijk 

naar voren komen dat het belang van de volksgezondheid voorop staat. De NVWA ziet erop 

toe dat de informatie die via het systeem wordt verstrekt volledig en betrouwbaar is. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP en de 

ChristenUnie 

 

Artikel I, onderdeel I 

15  29 (Van Gerven) dat regelt dat de verkoop van tabaksproducten aan particulieren via 

een sigarettenautomaat wordt verboden  

 

De indiener beoogt met dit amendement het voorhanden zijn van tabak sterk te beperken 

door de verkoop van tabaksproducten aan particulieren via een sigarettenautomaat te 

verbieden. Op dit moment zijn er in Nederland meer dan 30.000 plekken waar mensen 

tabak kunnen kopen. Dat aantal zal met dit amendement significant naar beneden worden 

gebracht. De verleiding om tabak te kopen zal hierdoor sterk afnemen, net als de 

verleiding om te beginnen met roken. Bovendien zal de handhaafbaarheid van de 

tabaksleeftijd door een verbod op sigarettenautomaten en daarmee de beperking van het 

aantal verkooppunten sterk verbeteren waardoor verkooppunten die de wet overtreden 

effectiever aangepakt kunnen worden. 

Met dit amendement blijft de mogelijkheid bestaan om methoden voor het in de handel 

brengen van elektronische sigaretten en navulverpakkingen zonder tussenkomst van een 

verstrekkend persoon bij algemene maatregel van bestuur te verbieden. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de 

SGP en de ChristenUnie 
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Moties 

 

18 (Van Gerven) over een verbod op tabaksverkoop via internet  

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de 

SGP 

 

19 (Van Gerven) over 1% van de tabaksaccijnzen extra inzetten voor rookpreventie  

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de 

ChristenUnie 

 

20 (Van Gerven) over een verplichte displayban als er geen convenant wordt gesloten  

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en 

de ChristenUnie 

 

21 (aangehouden) (Dik-Faber) over rookruimtes alleen bestemmen voor roken  

Aangehouden  

 

22 (Dik-Faber/Van Gerven0  over het tegengaan van "blurring" bij tabak  

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, 

de SGP en de ChristenUnie 

 

23 (Dik-Faber/Pia Dijkstra) over verkorten van de overgangstermijn voor sigaretten en 

shagtabak met een kenmerkend aroma  

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk 

en de ChristenUnie 

 

24 (Volp) over het convenant om een displayban in te voeren uiterlijk 1 juli afsluiten  

Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie en het CDA 

 

25  ? (Volp/Bruins Slot) over de AMvB voor nieuwe verpakkingen uiterlijk 1 oktober 2016 

voorhangen 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie en het CDA 

  

26 (Volp/Bruins Slot) over verplichte eerlijke standaardverpakkingen voor tabaksproducten  

Aangehouden 

 

27 (Ziengs/Van Vliet) over pijptabak uitzonderen van de verplichte gecombineerde 

gezondheidswaarschuwing 

Verworpen. Voor: Van Vliet, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en 

de PVV 

 

 

 


