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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34470 

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder 

nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 24 januari 2017 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

Aangenomen amendementen 

Artikel I, onderdeel E 

Artikel II 

8  14 (Volp en Dik-Faber) over een verbod tot het tonen van tabaksproducten en 

aanverwante producten 

 

Jaarlijks sterven er in Nederland 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Ongeveer 

100 kinderen beginnen per dag met roken. Tabaksdisplays bij verkooppunten vormen een 

belangrijke methode voor tabaksproducenten om hun producten aan te prijzen. Vanwege 

de stimulerende effecten op roken zijn inmiddels wereldwijd meerdere landen overgegaan 

tot het invoeren van beperkingen, of een verbod op het uitstallen van tabaksproducten en 

aanverwante producten op verkooppunten (display ban). Omdat de sector in Nederland 

niet tot een convenant heeft kunnen komen wordt dit nu wettelijk geregeld. Om kinderen 

te beschermen tegen tabak en een rookvrije generatie op te laten groeien moeten 

tabaksproducten en aanverwante producten die verkocht worden niet zichtbaar zijn voor 

het winkelend publiek. De zichtbaarheid van deze producten leidt namelijk tot het 
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aanzetten van roken voor de jeugd. En de blootstelling van kinderen aan tabaksproducten 

en aanverwante producten is ongewenst is omdat kinderen fijngevoelig zijn voor 

merkherkenning. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld 

over de wijze waarop te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten aan 

het zicht worden onttrokken. Hierbij kan geen onderscheid worden gemaakt tussen 

tabaksproducten en elektronische dampwaar en voor roken bestemde kruidenproducten. 

Bij diezelfde algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat dit verbod niet geldt 

voor bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkooppunten van tabaksproducten 

en aanverwante producten. Daarbij kan gedacht worden aan speciaalzaken. 

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

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

 

Moties 

9 (Van Gerven) over niet langer toestaan van onlineverkoop van tabaksproducten, e-

sigaretten en voor roken bestemde kruidenproducten 

Aangehouden 

 

10 (Van Gerven) over onderzoek naar het verbieden van de onlineverkoop van sigaretten, 

e-sigaretten en voor roken bestemde kruidenproducten  

Aangehouden 

 

11 (Van Gerven) over een verbod op smaaktoevoegingen aan e-sigaretten 

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

ChristenUnie en het CDA 

 

12 (Van Gerven) over heldere criteria opstellen voor de eigen registratiesystemen van 

producent en importeur 

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

en de ChristenUnie 

 

13 (Van Gerven c.s.) over een goedkeuringsprocedure voor nieuwe soorten 

tabaksproducten 

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

Kuzu/Öztürk, Monasch, de ChristenUnie en het CDA 


