Ambtelijk ontwerp d.d. 6 juli 2017

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport van
houdende wijziging van de Tabaks- en rookwarenregeling ter regeling van de
elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken
bestemde kruidenproducten, het aan het zicht onttrekken van
tabaksproducten en aanverwante producten en nadere verpakkingseisen voor
roken bestemde tabaksproducten

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 5, zesde lid, onderdeel b, ten derde, van de Tabaks- en
rookwarenwet, de artikelen 2.4, 3.3, 3.4, 4.1, 4,5 tot en met 4.8, 5.9 en 5.10 van
het Tabaks- en rookwarenbesluit;
Besluit:

Artikel I
De Tabaks- en rookwarenregeling wordt als volgt gewijzigd:
A
Na artikel 2.10 wordt een artikel ingevoegd, luidende als volgt:
Artikel 2.11
1. Niet-nicotinehoudende vloeistof wordt uitsluitend in de handel gebracht in
speciale navulverpakkingen met een volume van ten hoogste 10 ml, in
elektronische sigaretten zonder nicotine of in patronen zonder nicotine, met
dien verstande dat reservoirs van elektronische sigaretten zonder nicotine of
patronen zonder nicotine een volume hebben van ten hoogste 2 ml.
2. Niet-nicotinehoudende vloeistof bevat geen additieven die zijn genoemd in
artikel 7, zesde lid, onderdelen a tot en met c en onderdeel e, van de
tabaksproductenrichtlijn.
3. Bij de productie van niet-nicotinehoudende vloeistof worden uitsluitend zuivere
ingrediënten gebruikt. Van andere stoffen dan de ingrediënten die noodzakelijk
zijn voor de productie van de niet-nicotinehoudende vloeistof, zijn in de nietnicotinehoudende vloeistof alleen sporen aanwezig indien deze sporen bij de
productie technisch onvermijdelijk zijn.

4. In niet-nicotinehoudende vloeistof worden uitsluitend ingrediënten gebruikt die,
zowel in verhitte als in niet verhitte toestand, niet gevaarlijk zijn voor de
gezondheid van de mens.
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B
Na artikel 3.7 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 3.7a
1. Zowel het materiaal van een verpakkingseenheid als van een buitenverpakking
van voor roken bestemde tabaksproducten is aaneengesloten en bevat geen
doorzichtige onderdelen.
2. Het deel van een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van voor roken
bestemde tabaksproducten dat niet in beslag genomen wordt door de
algemene waarschuwing, de informatieve boodschap en de gecombineerde
gezondheidsheidswaarschuwing heeft een matte en gladde afwerking en bevat
geen:
a. geluid-, geur- of smaakeffecten;
b. visuele effecten; en
c. glanzende elementen.
3. Een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van voor roken bestemde
tabaksproducten bevat geen vermeldingen of andere elementen die verwijzen
naar een bepaald thema of waaruit blijkt dat er sprake is van een gelimiteerde
editie.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.3, derde lid, is de binnenzijde van een
verpakkingseenheid en van een buitenverpakking onbedrukt.
5. Een verpakkingseenheid van voor roken bestemde tabaksproducten bevat
uitsluitend die tabaksproducten en, indien van toepassing, onbedrukt
gevouwen foliepapier dat de producten omhult om de versheid te bewaren.
C
Artikel 3.9 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst van het artikel wordt de aanduiding “1.” geplaatst.
2. Na het eerste lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Het eerste lid, onder a, c, d en f is van overeenkomstige toepassing op
elektronische sigaretten zonder nicotine, navulverpakkingen zonder nicotine
en patronen zonder nicotine.
D
Artikel 3.10 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt “een elektronische sigaret of navulverpakking”
vervangen door: elektronische dampwaar.
2. Na het derde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
4. Een verpakkingseenheid en een buitenverpakking van een elektronische
sigaret zonder nicotine, een navulverpakking zonder nicotine en een patroon
zonder nicotine bevat geen enkel element of kenmerk dat:
a. het product aanprijst of het gebruik ervan aanmoedigt door een
verkeerde indruk te wekken over de kenmerken, gevolgen voor de
gezondheid, risico's of emissies ervan;
b. de suggestie wekt dat een bepaald in de aanhef genoemd product
minder schadelijk is dan andere of gericht is op het verminderen van het
effect van bepaalde schadelijke bestanddelen van rook, of activerende,
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energetische, genezende, verjongende, natuurlijke, biologische
eigenschappen bezit of andere positieve gevolgen heeft voor de
gezondheid of de levensstijl;
c. verwijst naar een smaak of andere additieven dan geur- of smaakstoffen,
of het ontbreken daarvan;
d. op een levensmiddel of een cosmetisch product lijkt;
e. de suggestie wekt dat een bepaald product biologisch beter afbreekbaar
is of andere milieuvoordelen heeft.
E
Artikel 3.11 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het tweede lid tot het derde lid wordt een nieuw
tweede lid ingevoegd, luidende:
2. Op een verpakkingseenheid en een eventuele buitenverpakking van een
elektronische sigaret zonder nicotine, een navulverpakking zonder nicotine
of patroon zonder nicotine, wordt de volgende waarschuwing aangebracht:
‘Dit product schaadt uw gezondheid. Het gebruik ervan wordt afgeraden
voor niet-rokers’.
3. In het derde lid [nieuw] wordt na “genoemd in het eerste lid” vervangen
door: genoemd in het eerste en tweede lid.
F
Aan artikel 4.1, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Tegelijkertijd
met de kennisgeving wordt een exemplaar van het nieuwe of het gewijzigde
tabaksproduct gezonden aan de Minister.
G
Aan artikel 4.5 eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Tegelijkertijd
met de kennisgeving wordt een exemplaar van het nieuwsoortig tabaksproduct
gezonden aan de Minister.
H
Artikel 4.6 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt als volgt te luiden:
1. De kennisgeving, bedoeld in artikel 4.6 van het besluit, die betrekking heeft
op een elektronische sigaret of een navulverpakking voldoet aan artikel 20,
tweede lid, van de tabaksproductenrichtlijn. Tegelijkertijd met de
kennisgeving wordt een exemplaar van de nieuwe of substantieel gewijzigde
elektronische dampwaar gezonden aan de Minister.
2. Onder vernummering van het tweede tot en met het vierde lid tot het derde tot
en met het vijfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
2. De kennisgeving, bedoeld in artikel 4.6 van het besluit, met betrekking tot
een elektronische sigaret zonder nicotine, een navulverpakking zonder
nicotine en een patroon zonder nicotine, voldoet aan het bepaalde in artikel
20, tweede lid, onder a tot en met c, en e tot en met g, van de
tabaksproductenrichtlijn.
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I
Aan artikel 4.8, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Tegelijkertijd
met de kennisgeving wordt een exemplaar van het nieuwe of gewijzigde voor
roken bestemde kruidenproduct gezonden aan de Minister.
J
In artikel 6.1, derde lid, wordt “tabaks- en elektronische sigarettenspeciaalzaak”
vervangen door: speciaalzaak.
K
Na artikel 6.1 worden de volgende paragrafen toegevoegd:
§ 6a. Tabaksproducten en aanverwante producten uit het zicht
Artikel 6.2
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.9 van het besluit worden te koop
aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten geheel aan het zicht
onttrokken. Kleuren en contouren van deze producten zijn niet zichtbaar.
2. Tabaksproducten en aanverwante producten die worden aangeboden voor
verkoop op afstand aan een consument die zich in Nederland bevindt, worden
slechts door middel van een neutrale en sobere beschrijving zonder afbeelding
aangeduid.
Artikel 6.3
Het middel waarmee tabaksproducten of aanverwante producten aan het zicht
worden onttrokken:
a. is zowel aan binnen- als buitenzijde neutraal en sober van kleur;
b. bevat geen licht- of geluidseffecten; en
c. kan slechts een neutrale en sobere aanduiding bevatten waaruit blijkt dat
tabaksproducten of aanverwante producten worden verkocht.
Artikel 6.4
1. Het middel waarmee tabaksproducten en aanverwante producten aan het zicht
worden onttrokken, wordt tijdens de openingsuren van het verkooppunt van
tabaksproducten of aanverwante producten uitsluitend geopend door het
personeel van het verkooppunt van tabaksproducten of aanverwante producten
ten behoeve van verstrekking van deze producten aan de consument en wel
slechts voor de duur die daarvoor noodzakelijk is.
2. Bij opening van het middel waarmee de te koop aangeboden tabaksproducten
en aanverwante producten aan het zicht worden onttrokken, wordt een
oppervlakte van maximaal 1,5 m² van deze producten of daarbij behorende
accessoires zichtbaar.
3. Wanneer tabaksproducten en aanverwante producten bij opening van het
middel waarmee deze producten aan het zicht worden onttrokken, voor de
consument zichtbaar worden, is de gezondheidswaarschuwing op de voorzijde
van de verpakkingseenheden in de juiste leesrichting zichtbaar en staan de
tabaksproducten en aanverwante producten onder een hoek van 90° ten
opzichte van de ondergrond.
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4. Het derde lid is niet van toepassing wanneer bij opening van het middel
waarmee de tabaksproducten of aanverwante producten aan het zicht worden
onttrokken, slechts één product zichtbaar wordt.
Artikel 6.5
De registratie, bedoeld in artikel 5.9, eerste lid, onderdeel b, van het Tabaks- en
rookwarenbesluit vindt slechts elektronisch plaats via de website van de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
§ 6b. Reclame in een speciaalzaak
Artikel 6.6
Reclame in of aan speciaalzaak wordt slechts aangebracht met inachtneming van
de in deze paragraaf gestelde voorschriften.
Artikel 6.7
1. Wanneer in een speciaalzaak bedoeld in artikel 5.9 van het Tabaks- en
rookwarenbesluit, te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante
producten worden getoond, vindt dit plaats in een gesloten verpakking tegen
een neutrale achtergrond met een normale prijsaanduiding.
2. In afwijking van het eerste lid kunnen sigaren, pijp- en pruimtabak in en open
verpakking worden getoond.
3. Wanneer tabaksproducten en aanverwante producten in een speciaalzaak
bedoeld in artikel 5.9 van het Tabaks- en rookwarenbesluit, worden getoond, is
de gezondheidswaarschuwing op de voorzijde van de verpakkingseenheden in
de juiste leesrichting zichtbaar en staan de tabaksproducten en aanverwante
producten onder een hoek van 90° ten opzichte van de ondergrond.
Artikel 6.8
1. Reclame in of aan speciaalzaak legt op geen enkele wijze een positief verband
met gezondheid.
2. Onverminderd het eerste lid gelden beperkingen aan het gebruik van
materialen niet voor historische materialen van tabaksmerken die niet meer in
de handel zijn.
Artikel 6.9
1. Reclame voor voor roken bestemde tabaksproducten in of aan een speciaalzaak
is voorzien van de gezondheidswaarschuwing ‘Roken is dodelijk”. Deze
gezondheidswaarschuwing is vormgegeven zoals bepaald in de artikelen 8,
zesde lid, en 9, vierde lid, van de tabaksproductenrichtlijn.
2. Reclame voor rookloze tabaksproducten in of aan een speciaalzaak is voorzien
van de gezondheidswaarschuwing ‘Tabaksproducten zijn dodelijk’. Deze
gezondheidswaarschuwing is vormgegeven zoals bepaald in de artikelen 8,
zesde lid, en 9, vierde lid, van de tabaksproductenrichtlijn.
3. Reclame voor een elektronische sigaret of navulverpakking in of aan een
speciaalzaak is voorzien van de gezondheidswaarschuwing ‘Nicotine is zeer
verslavend’. Deze gezondheidswaarschuwing is vormgegeven zoals bepaald in
de artikelen 8, zesde lid, en 9, vierde lid, van de tabaksproductenrichtlijn.
4. Reclame voor een elektronische sigaret zonder nicotine, navulverpakking
zonder nicotine, een patroon zonder nicotine in of aan een speciaalzaak is

Pagina 5 van 8

5.

6.
7.

8.

voorzien van de waarschuwing ‘Dit product schaadt uw gezondheid. Het
gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers’. Deze
gezondheidswaarschuwing is vormgegeven zoals bepaald in de artikelen 8,
zesde lid, en 9, vierde lid, van de tabaksproductenrichtlijn.
Reclame voor voor roken bestemde kruidenproducten in of aan een
speciaalzaak is voorzien van de waarschuwing ‘Het roken van dit product
schaadt uw gezondheid’. Deze gezondheidswaarschuwing is vormgegeven zoals
bepaald in de artikelen 8, zesde lid, en 9, vierde lid, van de
tabaksproductenrichtlijn.
De tekst van de gezondheidswaarschuwingen, bedoeld in het eerste tot en met
het vijfde lid, beslaat ten minste 15% van het totale oppervlak van de reclame.
Bij de bepaling van het oppervlak van reclame in of aan een speciaalzaak wordt
in aanmerking genomen de feitelijke uiting of uitingen, zoals bestaande uit
woorden, afbeeldingen, specifieke merkgerelateerde kleuren of
kleurenschema’s, afbeeldingen van het merk, het merklogo of de merknaam.
De eisen van dit artikel gelden onverminderd het bepaalde bij en krachtens
artikel 2, vierde lid, van de Tabaks- en rookwarenwet.

Artikel 6.10
1. In een speciaalzaak met een groter verkoopvloeroppervlak dan 120 m² is het
tonen van reclame alleen toegestaan in, aan of in een straal van 5 meter van
het schap van waaruit de tabaksproducten of aanverwante producten verkocht
worden, alsmede op en in de directe nabijheid van de toonbank.
2. Reclame wordt niet:
a. geplaatst in de directe omgeving van productgroepen die met name
aantrekkelijk zijn voor jongeren onder de 18 jaar;
b. bevestigd op of aan dispensers van andere producten dan tabaksproducten
of aanverwante producten, verrijdbare rekken met wenskaarten, manden
met snoepgoed en speciaal voor de verkoop van tijdschriften ontworpen
kasten.
3. Reclame in speciaalzaak wordt niet zodanig geplaatst dat zij ook buiten de zaak
zichtbaar is.
Artikel 6.11
Een speciaalzaak is geregistreerd via de website van de Nederlandse Voedsel- en
warenautoriteit.
L
Artikel 7.3 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het vierde lid komt als volgt te luiden:
4. Elektronische sigaretten zonder nicotine, navulverpakkingen zonder nicotine
en patronen zonder nicotine die voor de datum waarop artikel I, onderdelen
A, subonderdelen 2 tot en met 6 en 8 tot en met 11, B tot en met D, en
artikel I, onderdeel K, van de wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de
Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder
nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten
(Stb. 2017, 72) in werking zijn getreden, zijn geproduceerd of in het vrije
verkeer zijn gebracht, mogen tot een jaar na die datum in de handel worden
gebracht.
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2. Het vijfde lid komt als volgt te luiden:
5. Voor roken bestemde tabaksproducten die voldoen aan het Tabaks- en
rookwarenbesluit en de Tabaks- en rookwarenregeling zoals die luidden
onmiddellijk voor inwerkingtreding van het besluit van xx-xx-xxxx
houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met
nadere eisen aan verpakkingen van voor roken bestemde tabaksproducten
ter voorkoming dat de verpakking tot extra aandacht voor deze producten
leidt (Stb. Xxxx, nr. xx) en die zijn geproduceerd of in het vrije verkeer
gebracht voordat het besluit van xx-xx-xxxx houdende wijziging van het
Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met nadere eisen aan verpakkingen
van voor roken bestemde tabaksproducten ter voorkoming dat de
verpakking tot extra aandacht voor deze producten leidt (Stb. Xxxx, nr. xx)
in werking is getreden, mogen tot een jaar na die datum in de handel
worden gebracht.
3. Het zevende lid komt als volgt te luiden:
7. In afwijking van de artikelen 4.1, tweede lid, 4.5, vierde lid, 4.6, vierde lid
en 4.8, derde lid, worden geen kosten in rekening gebracht die
samenhangen met de ontvangst, opslag, verwerking, analyse en publicatie
van de gegevens en bescheiden die binnen zes maanden na het moment
van inwerkingtreding van de regeling van xx-xx-xxxx (datum), houdende
wijziging van de Tabaks- en rookwarenregeling ter regeling van de
elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken
bestemde kruidenproducten, het aan het zicht onttrekken van
tabaksproducten en aanverwante producten en nadere verpakkingseisen
voor voor roken bestemde tabaksproducten (Stcrt. Xxxx), aan Onze Minister
zijn verstrekt.

Artikel II
De Regeling reclame in of aan een tabaks- of elektronische sigarettenspeciaalzaak
wordt ingetrokken.
Artikel III
1. Artikel I, onderdelen A tot en met D, onderdeel F tot en met onderdeel J,
onderdeel L tot en met onderdeel M, ten eerste en derde, treden in werking op
het tijdstip waarop artikel I, onderdelen A, subonderdeel 2 tot en met 6 en 8
tot en met 11, B tot en met D, en artikel I, onderdeel K, van de wet van 10
februari 2017 tot wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van
de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken
bestemde kruidenproducten (Stb. 2017, 72) in werking treedt.
2. Artikel I, onderdelen E en M, ten tweede, treden in werking op het tijdstip
waarop het besluit van xx-xx-xxxx houdende wijziging van het Tabaks- en
rookwarenbesluit in verband met nadere eisen aan verpakkingen van voor
roken bestemde tabaksproducten ter voorkoming dat de verpakking tot extra
aandacht voor deze producten leidt (Stb. Xxxx, nr. xx) in werking treedt.
3. Artikel I, onderdeel K, en artikel II treden in werking op het moment dat artikel
I, onderdeel E, subonderdelen 1a, 3 en 5, van de wet van 10 februari 2017 tot
wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische
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sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde
kruidenproducten (Stb. 2017, 72) in werking treedt.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport,
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