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Besluit van 4 mei 2016, houdende vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet 
van 26 april 2016 tot wijziging van de 
Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 
2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie 
en de verkoop van tabaks- en aanverwante 
producten (Stb. 2016, 175) en van twee daarop 
gebaseerde algemene maatregelen van bestuur 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport van 29 april 2016, kenmerk 963521-149969-WJZ; 

Gelet op artikel VI, onder 1, van de wet van 26 april 2016 tot wijziging 
van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de 
productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante 
producten (Stb. 2016, 175), artikel IV van het besluit van 4 mei 2016 
houdende wijziging van het Besluit uitvoering Tabakswet en de bijlage bij 
de Tabaks- en rookwarenwet in verband met de implementatie van 
Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop 
van tabaks- en aanverwante producten (Stb. 2016, 176), en artikel II van 
het besluit van 4 mei 2016 houdende wijziging van het Tabaks- en 
rookwarenbesluit in verband met het verbieden van merkextensie tussen 
tabaksproducten en elektronische sigaretten en navulverpakkingen (Stb. 
2016, 177); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

1. De wet van 26 april 2016 tot wijziging van de Tabakswet ter imple-
mentatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en 
de verkoop van tabaks- en aanverwante producten (Stb. 2016, 175) met 
uitzondering van artikel I, onderdeel Ja, treedt, onder toepassing van 
artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum, in werking op 
20 mei 2016. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, 
wordt uitgegeven na 19 mei 2016, treedt zij in werking met ingang van de 
dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt 
geplaatst. 

2. De artikelen I en III van Het besluit van 4 mei 2016 houdende wijziging 
van het Besluit uitvoering Tabakswet en de bijlage bij de Tabaks- en 
rookwarenwet in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, 
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inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en 
aanverwante producten (Stb. 2016, 176) en het besluit van 4 mei 2016 
houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met 
het verbieden van merkextensie tussen tabaksproducten en elektronische 
sigaretten en navulverpakkingen (Stb. 2016, 177) treden in werking op 
20 mei 2016. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, 
wordt uitgegeven na 19 mei 2016, treden zij in werking met ingang van de 
dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt 
geplaatst. 

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Wassenaar, 4 mei 2016 
Willem-Alexander 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
M.J. van Rijn 

Uitgegeven de achttiende mei 2016 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
G.A. van der Steur

stb-2016-178
ISSN 0920 - 2064
’s-Gravenhage 2016 Staatsblad 2016 178 2


	Besluit van 4 mei 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 26 april 2016 tot wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten (Stb. 2016, 175) en van twee daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur
	Enig artikel 

