Geconsolideerde versie artikel 3.7 Tabaks- en rookwarenregeling
Indien alle wijzingen worden verwerkt, komt artikel 3.7 van de Tabaks- en rookwarenregeling als
volgt te luiden (met geel aangegeven waar de internetconsultatie betrekking op heeft).
Artikel 3.7
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Een verpakkingseenheid van sigaretten of shagtabak voldoet aan artikel 14 van de
tabaksproductenrichtlijn.
Een verpakkingseenheid of een buitenverpakking van sigaretten of shagtabak bevat geen
bestanddelen die geur- of smaakstoffen bevatten of die met technische elementen de
geur, de smaak of de intensiteit van de rook van de betreffende sigaret of het betreffende
shagtabak kunnen wijzigen.
Een verpakkingseenheid of buitenverpakking van sigaretten of shagtabak:
a. bevat, behoudens het bepaalde in het vierde lid, geen andere producten dan sigaretten
of shagtabak;
b. is van aaneengesloten materiaal;
c. bevat geen doorzichtige onderdelen of geluidseffecten; en
d. heeft aan de binnenkant de kleur Pantone 448C of wit met een matte en gladde
afwerking.
Naast het bepaalde in het derde lid, kan een verpakkingseenheid of buitenverpakking van;
a. sigaretten aan de binnenkant foliepapier bevatten dat de producten omhult om de
versheid te bewaren, mits dit foliepapier onbedrukt is, een matte en gladde afwerking
heeft en hetzij volledig wit hetzij aan de buitenkant zilverkleurig en aan de binnenkant
wit is;
b. shagtabak als onderdeel van de binnenverpakking folie bevatten dat de verpakking
luchtdicht afsluit, mits dit folie onbedrukt is, een matte en gladde afwerking heeft en
zilverkleurig is;
c. sigaretten of shagtabak een omhulsel van onbedrukt, ongekleurd en doorzichtig
cellofaan met een gladde afwerking bevatten, dat een cellofaanstrip kan bevatten, mits
de cellofaanstrip:
1°. ten hoogste drie millimeter breed is;
2°. in dezelfde leesrichting loopt als de waarschuwende tekst uit de
gecombineerde gezondheidswaarschuwing; en
3°. doorzichtig of zwart is, waarvan ten hoogste een gedeelte van vijftien
millimeter lang in contrast daarmee doorzichtig of zwart kan zijn;
d. shagtabak een plakstrip bevatten om de verpakking hersluitbaar te maken, mits deze
plakstrip onbedrukt, ongekleurd en doorzichtig is en een gladde afwerking heeft.
Het deel van de verpakkingseenheid en buitenverpakking van sigaretten of shagtabak dat
niet in beslag wordt genomen door de gezondheidswaarschuwing heeft aan de buitenkant
de kleur Pantone 448C met een matte en gladde afwerking.
Naast het bepaalde in het vijfde lid, kan het deel van de verpakkingseenheid en
buitenverpakking van sigaretten of shagtabak dat niet in beslag wordt genomen door de
gezondheidswaarschuwing:
a. aan de buitenkant de merknaam en merkvariant bevatten, mits de tekst:
1°. ten hoogste eenmaal voorkomt op de voorkant, bovenkant en onderkant van
de verpakkingseenheid of buitenverpakking;
2°. is weergegeven in het standaard lettertype Helvetica, zonder
opmaakvarianten;
3°. is weergegeven in de kleur Pantone Cool Gray 2C met een matte en gladde
afwerking;
4°. uitsluitend de letters van het alfabet, getallen of het ampersand teken bevat;
5°. hooguit hoofdletters bevat voor de eerste letter van elk woord;
6°. is weergegeven in een maximale tekengrootte 14 voor de merknaam en een
maximale tekengrootte 10 voor de merkvariant;
7°. van de merkvariant direct onder de merknaam staat opgenomen en samen
met de merknaam gecentreerd en in dezelfde leesrichting loopt als de
waarschuwende tekst uit de gecombineerde gezondheidswaarschuwing;

8°. van de merknaam niet langer dan een regel is;
9°. van de merkvariant niet langer dan een regel is.
b. aan de buitenkant ten hoogste eenmaal het aantal sigaretten dat in de verpakking zit dan
wel het gewicht van een pakje shag in gram bevatten, mits de tekst:
1°. is weergegeven in het standaard letterype Helvetica, zonder
opmaakvarianten;
2°. is weergegeven in de kleur Pantone Cool Gray 2C met een matte en gladde
afwerking;
3°. op de verpakkingseenheid is weergegeven met een tekengrootte 10;
4°. op de buitenverpakking is weergegeven met een tekengrootte 14;
5°. in dezelfde leesrichting loopt als de waarschuwende tekst uit de
gecombineerde gezondheidswaarschuwing;
6°. het aantal sigaretten aanduidt met cijfers, dat kan worden gevolgd door het
woord ‘sigaretten’, waarvan de eerste letter een hoofdletter kan zijn;
7°. het aantal gram shag aanduidt met cijfers, gevolgd door de letter g;
c. aan de buitenkant of binnenkant de naam, het adres, het e-mailadres en het
telefoonnummer van de producent bevatten, mits de tekst:
1°. ten hoogste eenmaal voorkomt en, indien opgenomen aan de buitenkant,
niet op de voorkant van de verpakkingseenheid of de buitenverpakking
staat;
2°. is weergegeven in het standaard lettertype Helvetica, zonder
opmaakvarianten;
3°. indien opgenomen aan de buitenkant is weergegeven in de kleur Pantone
Cool Gray 2C met een matte en gladde afwerking;
4°. indien opgenomen aan de binnenkant is weergegeven in de kleur Pantone
Cool Gray 2C, Pantone 448C of zwart met een matte en gladde afwerking;
5°. is weergegeven in een maximale tekengrootte 10;
6°. uitsluitend de letters van het alfabet, getallen en het ampersand teken bevat
of, ingeval sprake is van een e-mail adres, een @ teken; en
7°. hooguit hoofdletters bevat voor de eerste letter van elk woord.
d. aan de buitenkant een zo onopvallend mogelijk kalibratieteken bevatten;
e. aan de buitenkant ten hoogste een barcode bevatten, mits de barcode:
1°. niet voorkomt op de voorkant van de verpakkingseenheid of de
buitenverpakking;
2°. is weergegeven in de kleur zwart en wit of Pantone 448C en wit met een
matte en gladde afwerking; en
3°. geen afbeelding, patroon, beeld of symbool vormt dat herkenbaar is als iets
anders dan een barcode.
7. In het geval van een buidelvormige verpakking voor shagtabak, kunnen de merknaam en
de merkvariant als bedoeld in het zesde lid, onderdeel a, in afwijking van hetgeen in dat
onderdeel is geregeld achter 1°, ten hoogste eenmaal op de voorkant, achterkant en de
binnenkant van de flap worden opgenomen.
8. In het geval van een cilindervormige verpakking voor shagtabak kunnen de gegevens
bedoeld in het zesde lid, onderdelen a, c en e, in afwijking van hetgeen in die onderdelen
achter 1° is geregeld, ten hoogste eenmaal worden opgenomen op:
a. de deksel van de verpakking;
b. de onderkant van de verpakking, en;
c. op het gebogen oppervlak van de verpakking, waarbij de merknaam en merkvariant
aan die zijde worden opgenomen die tegenovergesteld is aan de zijde waar de naam,
het adres, het e-mailadres en telefoonnummer van de producent, en de barcode staan
opgenomen.
9. Indien een buitenverpakking meerdere verpakkingseenheden bevat, kan, in aanvulling op
het zesde lid, onderdeel b, het gewicht van de shag in gram of het aantal sigaretten dat in
een enkele verpakkingseenheid zit, gevolgd worden met de vermelding van het symbool x
en vervolgens het aantal verpakkingseenheden in cijfers.
10. Dit artikel geldt onverminderd de eisen die bij of krachtens de artikelen 4a en 4h worden
gesteld aan het plaatsen van een unieke identificatiecode en veiligheidskenmerk op een
verpakkingseenheid.

