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Wet van 23 december 2004 tot aanpassing van
de Tabakswet, alsmede van artikel V, tweede lid,
van de wet van 18 april 2002 tot wijziging van
de Tabakswet (Stb. 201) aan richtlijn nr.
2003/33/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 26 mei 2003
betreffende de onderlinge aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van
de lidstaten inzake de reclame en sponsoring
voor tabaksproducten (PbEU L 152)

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. 2003/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 26 mei 2003 betreffende de onderlinge aanpassing van
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de
reclame en sponsoring voor tabaksproducten (PbEU L 152) noodzakelijk is
de Tabakswet, alsmede artikel V, tweede lid, van de Wet van 18 april 2002
tot wijziging van de Tabakswet (Stb. 201) 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 Tabakswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel g komt te luiden:
g. sponsoring: elke openbare of particuliere economische bijdrage aan

een activiteit, evenement of persoon, die het bekendheid geven aan of het
aanprijzen van een tabaksproduct tot doel dan wel rechtstreeks of
onrechtstreeks tot gevolg heeft;

2. Er wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel l
door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
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m. 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 betreffende een informatieprocedure op het
gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de
diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204).

B

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid, onderdeel a, wordt vervangen door:
a. commerciële mededelingen in de pers en andere gedrukte publi-

caties, alsmede in diensten 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 bestemd zijn;

2. Het derde lid, onderdeel d, vervalt.

3. Onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot vijfde en zesde
lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
4. In afwijking van het eerste lid is de sponsoring van radiopro-

gramma’s toegestaan, indien en voorzover dit geschiedt door onderne-
mingen waarvan de hoofdactiviteit niet wordt gevormd door de vervaar-
diging of de verkoop van tabaksproducten.

ARTIKEL II

In artikel V, tweede lid, van de Wet van 18 april 2002 tot wijziging van de
Tabakswet (Stb. 201) wordt «2006» vervangen door: 30 juli 2005.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

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, 23 december 2004
Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de eerste februari 2005

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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