Verslag op hoofdlijnen
Via www.internetconsultatie.nl/tabaks- en rookwarenregeling is vanaf 6 juli 2017 tot en met
3 september 2017 aan een ieder de mogelijkheid geboden te reageren op het ontwerp van een
wijziging van de Tabaks- en rookwarenregeling en de bijbehorende toelichting. Er zijn in totaal 77
reacties binnengekomen van organisaties, zorgprofessionals, en particulieren. De organisaties zijn
onder te verdelen in organisaties die zich inzetten voor tabaksontmoediging en gezondheid,
organisaties uit de tabaksindustrie, organisaties die belang hebben bij de verkoop van
tabaksproducten en organisaties die actief zijn in de elektronische sigarettenbranche. Bij de
consultatie is aangegeven dat degenen die verbonden zijn aan de tabaksindustrie worden verzocht
om alleen een reactie te geven die strekt tot technische opmerkingen. Bij de weging van de
inhoudelijke argumenten is vervolgens rekening gehouden met artikel 5, derde lid, van het WHOKaderverdrag inzake tabaksontmoediging. In dit verslag op hoofdlijnen zijn de reacties op de vragen
over nadere verpakkingseisen, de uitvoerbaarheid van de nieuwe regels voor de elektronische
dampwaar zonder nicotine en de uitvoerbaarheid van de nieuwe regels over nieuwe of gewijzigde
producten verwerkt. De opmerkingen op de vragen over de nadere regels inzake het uitstalverbod
worden op een later tijdstip openbaar gemaakt, vanwege het feit dat het Tabaks- en
rookwarenbesluit nog moet worden aangepast in verband met het uitstalverbod. Daarom zullen de
regels met betrekking tot het uitstalverbod nu niet worden meegenomen in deze wijziging van de
Tabaks- en rookwarenregeling.
De ontvangen reacties hebben op een aantal punten geleid tot enkele aanpassingen en
verduidelijkingen van de regeling en de toelichting. In dit verslag wordt alleen ingegaan op de
opmerkingen van de respondenten die een antwoord geven op de bij de consultatie gestelde vragen.
Nadere verpakkingseisen
Vastgesteld kan worden dat de overgrote meerderheid van de respondenten het belang van de
nadere verpakkingseisen van voor roken bestemde tabaksproducten onderschrijft. Nagenoeg in alle
reacties van zorgprofessionals, organisaties die zich inzetten voor tabaksontmoediging en
gezondheid (gezondheidsfondsen, GGD’en), maar ook van particulieren en van twee organisaties die
belang hebben bij de verkoop van tabaksproducten (supermarktvestigingen) wordt het voorstel om
nadere eisen aan de verpakking te stellen gesteund. Aangegeven wordt dat aantrekkelijke
verpakkingen extra aandacht van jongeren voor tabaksproducten kunnen genereren. Dit is
ongewenst, omdat het gebruik ervan de kans vergroot dat ze ernstige schade aan hun gezondheid
oplopen. Jongeren dienen hiertegen te worden beschermd. Een groot aantal van deze respondenten
vindt de maatregelen echter niet ver genoeg gaan en ziet de maatregel of als tussenstap naar
neutrale verpakkingen, of pleit ervoor direct over te gaan tot neutrale verpakkingen (ook wel ‘plain
packaging’). Hierbij wordt verwezen naar wetenschappelijk onderzoek van het Cochrane instituut 1
dat heeft aangetoond dat neutrale verpakkingen de aantrekkingskracht van tabakproducten
vermindert en kan bijdragen aan een lagere rookprevalentie, nog afgezien van het feit dat volgens
deze respondenten veel andere landen al neutrale verpakkingen hebben ingevoerd of gaan
invoeren.
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Neutrale verpakkingen zijn op dit moment niet aan de orde, omdat het Tabaks- en rookwarenbesluit
daartoe geen ruimte laat. Wanneer op termijn wordt besloten tot neutrale verpakkingseenheden en
neutrale buitenverpakkingen, zal het Tabaks- en rookwarenbesluit aangepast worden. Dit sluit aan
bij de toelichting op het aangenomen amendement bij de wijziging van de Tabakswet ter
implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van
tabaks- en aanverwante producten, van Kamerleden Bruins Slot en Volp waarmee aan artikel 2 van
de Tabaks- en rookwarenwet een onderdeel e is toegevoegd waarin is aangegeven dat
standaardverpakkingen op termijn noodzakelijk zijn2.
Door een aantal respondenten wordt een prijsverhoging van rookwaren en een totaal verbod op de
verkoop van rookwaren genoemd om het gebruik van tabaksproducten te laten afnemen. Daarop
wordt niet ingegaan, omdat deze reacties buiten de gestelde vragen over de geconsulteerde
ontwerpregeling vallen.
Tegenstand tegen de voorgestelde nadere verpakkingseisen komt voornamelijk vanuit organisaties
uit de tabaksindustrie.
Organisaties uit de tabaksindustrie en enkele organisaties die belang hebben bij de verkoop van
tabaksproducten stellen voor sigaren, pijptabak en cigarillo’s uit te zonderen van de nadere
verpakkingseisen, vanwege het traditioneel gebruik van goud-, zilver-, koper- en bronselementen op
de huidige verpakkingen. Daarnaast zullen, omdat Nederland als enige EU-lidstaat deze maatregelen
treft, de extra drukkosten bij producenten met een kleine afzet niet opwegen tegen de opbrengsten.
Ook op deze reactie wordt gelet op artikel 5, derde lid, van het WHO-kaderverdrag inzake
tabaksontmoediging niet ingegaan, omdat deze opmerkingen van de tabaksindustrie het
tabaksontmoedigingsbeleid raken.
Door organisaties uit de tabaksindustrie worden verder de invoerings- en uitverkooptermijn niet
realistisch gevonden omdat het aanpassen van verpakkingen zowel financiële, zoals omzetgevolgen
door een onverkoopbare voorraad, als administratieve gevolgen heeft. Ik erken dit probleem en zie
daarom reden om een ruimere inwerkingtredingstermijn te hanteren. De wijziging van de Tabaks- en
rookwarenregeling zal met ingang van 1 juli 2018 in werking treden. Het staat de tabaksindustrie vrij
om de aanpassingen van de verpakkingen al per 20 mei 2018 door te voeren en daarmee aan te
sluiten bij het verandermoment dat geldt voor de gecombineerde waarschuwing. Daarmee kan de
tabaksindustrie voorkomen dat zij kort achter elkaar de verpakkingen dient aan te passen. Voor
nieuwe merken en typen grote sigaren die na 20 mei 2016 in Nederland in de handel zijn gebracht,
geldt een datum van inwerkingtreding van 1 juli 2019.
Daarbij zal ik een uitverkooptermijn van één jaar vaststellen voor voor roken bestemde
tabaksproducten, waarvan de verpakking voldoet aan de regels die golden direct voorafgaand aan
de wijziging van de verpakkingseisen. Merken en typen grote sigaren die vóór 20 mei 2016 in
Nederland in de handel waren gebracht, zijn uitgezonderd van de nieuwe verpakkingseisen,
waardoor de nadere verpakkingsregels niet op dit type sigaren van toepassing zijn en een
uitverkoopregeling voor dit type sigaren niet aan de orde is.
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Organisaties uit de tabaksindustrie verzoeken daarnaast om te verduidelijken dat op 35% van de
verpakking een merkuiting mag staan. Deze verduidelijking acht ik niet noodzakelijk. In de toelichting
op de regeling houdende wijziging van de Tabaks- en rookwarenregeling is aangegeven dat een
gecombineerde gezondheidswaarschuwing met een afschrikwekkende afbeelding op de verpakking
65% van de voor- en achterkant beslaat. Een ander verzoek van de tabaksindustrie is om puur
functionele materialen aan de binnenkant van een verpakking, met uitzondering van communicatie
uitingen en het onnodig gebruik van kleuren, buiten de werkingssfeer van de regeling te houden. Ik
ben van mening dat voor wat betreft sigaretten de voorschriften aan foliepapier afdoende zijn
geregeld. Traditioneel onbedrukt foliepapier, zoals nu in sigarettenpakjes wordt gebruikt, blijft
mogelijk. Ik zal de regeling zodanig aanpassen dat ook traditioneel foliepapier in zogenaamde
shagbussen toegestaan blijft. Ook voor shagbussen geldt dat traditioneel foliepapier al dan niet met
structuur, toegestaan blijft, met uitzondering van een reliëfdruk, bestaande uit bijvoorbeeld een
merknaam of symbolen. Verder zal ik de regeling zodanig aanpassen dat traditioneel vloeipapier,
cellofaan en stootrandjes in sigarenverpakkingen mogelijk blijven. Ook voor deze materialen geldt
dat deze onbedrukt dienen te zijn en een gladde afwerking hebben. Ook de verkoop van sigaren in
tubes blijft toegestaan. Het los toevoegen van (ceder)hout en het door de sigarenindustrie
genoemde lintje in sigarenverpakkingen sta ik niet meer toe, aangezien deze toevoegingen in de
verpakking niet bijdragen aan het minder aantrekkelijk maken daarvan.
Voor wat betreft het vereiste van een onbedrukte binnenzijde van sigarettenpakjes stelt de
tabakindustrie dat het bedrukken van verpakkingen altijd gepaard gaat met een extra
veiligheidsmarge. Na het vouwen van de verpakking is het onvermijdelijk dat een randje bedrukking
aan de binnenkant zichtbaar is. Een dun randje kleur aan de binnenkant van de verpakkingeenheid
betreft in sommige gevallen een gedeelte van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing dat
door het vouwen aan de binnenzijde zichtbaar wordt. Het voorschrift dat de binnenzijde van een
verpakkingseenheid en van een buitenverpakking van tabaksproducten onbedrukt is, staat er niet
aan in de weg dat een minimaal randje kleur afkomstig van de bedrukking aan de buitenzijde bijvoorbeeld de gezondheidswaarschuwing - door het vouwen aan de binnenzijde zichtbaar is.
Tevens heeft de tabaksindustrie aangegeven dat bij zogenaamde shagbussen de deksels van plastic
worden gemaakt en dat de deksels daardoor aan de binnenzijde dezelfde kleur hebben als aan de
buitenkant. Voor deze plastic deksels die op basis van de gebruikte grondstof één kleur hebben, is
het toegestaan dat de onbedrukte binnenzijde van deze verpakkingseenheid eenzelfde kleur heeft
als de buitenzijde.
Een andere opmerking van de tabakindustrie betreft de zeer smalle transparante sealrand aan de
zijkant van een bepaald type huidige buidel verpakkingen van shag. Gesteld wordt dat deze sealrand
technisch niet is te vermijden. Ik kan mij vinden in deze opmerking van de tabaksindustrie. Het
verbod op doorzichtige materialen en uitsparingen moet voorkomen dat in de toekomst
verpakkingen worden ontwikkeld waarbij de inhoud van de verpakking al zichtbaar is wanneer de
verpakking ongeopend is. Omdat dit type buidelverpakking van shag reeds in de handel is en de
sealrand zeer smal is, ben ik voornemens in de toelichting op de wijziging van de Tabaks- en
rookwarenregeling een zodanige verduidelijking op te nemen dat de huidige, smalle, transparante
sealrand van deze shagverpakkingen niet valt onder het verbod op doorzichtige onderdelen in
verpakkingen. In mijn overweging neem ik mee dat deze sealrand niet zichtbaar is wanneer de
producten op een reguliere wijze worden gepresenteerd in verkooppunten.

Naar aanleiding van vragen over de transparante folie die nu om verpakkingseenheden wordt
aangebracht, merk ik op dat onbedrukt cellofaanverpakking toegestaan blijft en dat dit reeds volgt
uit de definitie van buitenverpakking die is opgenomen in de Tabaks- en rookwarenwet.
Door de sigarenindustrie zijn een aantal specifieke technische opmerkingen gemaakt over de
verpakking van sigaren. Zo wordt opgemerkt dat reliëf onder andere in het logo op de verpakking en
dat metaalkleurige scharnieren zouden moeten blijven worden toegestaan. Aan deze verzoeken kom
ik niet tegemoet, omdat deze elementen tot gevolg hebben dat de verpakkingen geen gladde en
matte afwerking hebben en glanzende elementen bevatten. Bovendien zijn deze elementen bij de
verkoop zichtbaar. Ik ben voornemens om de ongelakte houten verpakkingen toe te blijven staan,
mits deze glad zijn afgewerkt en er geen reliëf op is aangebracht. Het is mij bekend dat bepaalde
huidige sigarenverpakkingen op meer punten in de vormgeving aangepast moeten worden dan
verpakkingen van sigaretten. Daarom ben ik voornemens om voor sigarenverpakkingen, niet zijnde
cigarillo’s, een inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2019 vast te stellen. Voor de andere voor roken
bestemde tabaksproducten is de inwerkingstredingsdatum 1 juli 2018.
Daarnaast merkt de industrie op dat een aantal geregistreerde merken en logo’s kleuren bevat die
onder de werkingssfeer van de regeling zullen vallen. Zij beweert dat door het verbod op deze
specifieke kleuren inbreuk wordt gemaakt op de geregistreerde merkenrechten van de fabrikanten.
Ook kunnen deze merken en logo’s niet zonder financiële en administratieve gevolgen worden
gewijzigd. Om dit te voorkomen verzoeken zij deze eis zo te formuleren dat reeds geregistreerde
merken en logo’s buiten de werkingssfeer van de regeling vallen.
Het is van belang om jongeren te beschermen tegen de aantrekkelijkheid van tabaksproducten en de
ernstige gezondheidsschade die zij kunnen oplopen. Om die reden dienen verpakkingen geen
elementen te bevatten die extra aandacht voor tabaksproducten genereren. Verpakkingen, ook
reeds bestaande, dienen daarom te worden aangepast aan de nadere verpakkingseisen die in deze
wijziging van de Tabaks- en rookwarenregeling zijn opgenomen. Deze voorschriften hebben een
beperkte invloed op het merkenrecht. Daarbij zij opgemerkt dat het merkenrecht met name
beschermt tegen een ongerechtvaardigd gebruik van het merk door niet gerechtigden en niet zozeer
ziet op de regels die aan het logo worden gesteld.
Vanuit de sigarenindustrie is opgemerkt dat buitenlandse fabrikanten en aanbieders van sigaren niet
van het voorstel voor de nieuwe verpakkingseisen op de hoogte kunnen zijn. Ik merk hierbij op dat
deze wijziging in het kader van Richtlijn (EU) 2015/1535 betreffende een informatieprocedure op het
gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de
informatiemaatschappij, aan de Europese Commissie is voorgelegd en in dat kader openbaar
geworden is. Buitenlandse producten en fabrikanten hebben hiervan kennis kunnen nemen.
Wanneer zij producten fabriceren voor de Nederlandse markt, moeten zij ervoor zorg dragen dat
deze producten ook voldoen aan de eisen die voor deze markt gelden. Daarnaast is het aan de
Nederlandse importeurs van tabaksproducten om zorg te dragen dat de producten die zij in de
handel brengen aan de nationale verpakkingseisen voldoen. Indien in Nederland de
verpakkingseisen wijzigen, is het aan de Nederlandse importeurs zorg te dragen dat de door hun
geïmporteerde producten daaraan voldoen.
De uitvoerbaarheid van de nieuwe regels voor de elektronische dampwaar zonder nicotine

In 51 van de 77 reacties is inhoudelijk een reactie gegeven op de vraag over de uitvoerbaarheid van
de nieuwe regels die gaan gelden voor elektronische dampwaar zonder nicotine. In bijna driekwart
van deze inhoudelijke reacties is steun uitgesproken voor de regels. In ruim een kwart van de
reacties bestaat er geen steun voor de regels.
Ongeveer de helft van de reacties waarin steun voor de regels wordt geuit, is afkomstig van
zorgprofessionals. Ook is er steun van organisaties die zich inzetten voor tabaksontmoediging en
gezondheid. In deze reacties wordt gesteld dat de regels nodig zijn om beperkingen te stellen aan de
schadelijkheid van elektronische dampwaar zonder nicotine. Tevens wordt gemeend dat de regels
nodig zijn vanwege de mogelijkheid dat elektronische dampwaar zonder nicotine een opstap vormt
naar het gebruik van sigaretten en elektronische sigaretten met nicotine. Evenzeer steunen vier
organisaties die belang hebben bij de verkoop van tabaksproducten het voorstel om de eisen voor
elektronische dampwaar zonder nicotine gelijk te stellen aan de eisen voor de elektronische sigaret
en navulverpakking.
In een vijfde van alle reacties wordt geen steun uitgesproken voor de regels en wordt aangedragen
dat elektronische dampwaar zonder nicotine minder schadelijk is dan het roken van
tabaksproducten en dat daarom de voorgestelde regels disproportioneel zijn. Deze reacties zijn
afkomstig vanuit organisaties die actief zijn in de elektronische sigarettenbranche. De regels voor de
elektronische dampwaar zonder nicotine zijn opgesteld omdat het gebruik van deze producten wel
degelijk schadelijk is voor de volksgezondheid. In dat licht is dan ook niet gekozen voor de
gezondheidswaarschuwing “Gebruik van dit product wordt afgeraden voor niet-rokers”, zoals een
organisatie die actief is in de elektronische sigarettenbranche in de consultatie voorstelt, maar voor
de gezondheidswaarschuwing: “Dit product schaadt uw gezondheid. Het gebruik ervan wordt
afgeraden voor niet-rokers”.
De regeling vereist dat niet-nicotinehoudende vloeistoffen uitsluitend in de handel worden gebracht
in speciale navulverpakkingen met een volume van ten hoogste 10 ml. Door enkele respondenten,
onder andere vanuit organisaties die actief zijn in de elektronische sigarettenbranche, wordt
aangegeven dat er vanuit veiligheidsaspect geen grondslag is om dit te regelen en dat het
disproportioneel is om de 10 ml restrictie van toepassing te laten zijn. Ik heb besloten dit voorschrift
desondanks te handhaven los van het veiligheidsaspect. Belangrijke overweging hierbij is dat de
eisen voor navulverpakkingen met niet-nicotinehoudende vloeistoffen aansluiten bij de eisen die al
gelden voor navulverpakkingen met nicotine.
Een verpakkingseenheid en een eventuele buitenverpakking van elektronische dampwaar zonder
nicotine mogen geen elementen bevatten die het product aanprijzen of het gebruik van het product
aanmoedigen, waardoor een verkeerde indruk wordt gewekt over de kenmerken, gevolgen voor de
gezondheid, risico’s of emissies ervan. Ook wordt geregeld dat de verpakkingseenheid en een
eventuele buitenverpakking geen elementen of kenmerken bevatten die de suggestie wekken dat
een bepaald product minder schadelijk is dan een andere of gericht zijn op het verminderen van het
effect van bepaalde schadelijke bestanddelen van rook. In een reactie vanuit een organisatie die
actief is in de elektronische sigarettenbranche wordt met betrekking tot deze eisen gesteld dat
producten wel aangeprezen zouden mogen worden als de informatie correct is. Ik ben van mening
dat geen aanprijzingen op verpakkingen van elektronische dampwaar mogen worden aangebracht in
verband met de schadelijkheid van deze producten ten opzichte van andere producten. Ik ben van

mening dat beide voorschriften in de meest ruime zin geïnterpreteerd moeten worden om te
voorkomen dat door een verpakking van elektronische dampwaar zonder nicotine het product wordt
gepromoot. Zo is bijvoorbeeld de vermelding dat elektronische dampwaar zonder nicotine minder
schadelijk is dan een sigaret niet toegestaan.
Verder bevat de regeling een verbod op het gebruik van teksten op de verpakking of op een
buitenverpakking die verwijzen naar een smaak of een ander additief dan geur- of smaakstoffen, of
het ontbreken daarvan. In een reactie vanuit een organisatie die actief is in de elektronische
sigarettenbranche is aangegeven dat de regelgeving op dit punt onduidelijk is. Om de eisen aan
elektronische dampwaar zonder nicotine zoveel mogelijk te laten aansluiten op de eisen die gelden
voor de elektronische sigaret en navulverpakking met nicotine, is deze eis ook opgenomen voor
elektronische dampwaar zonder nicotine. Op de verpakking is het derhalve alleen toegestaan een
element of kenmerk op te nemen dat verwijst naar geur- of smaakstoffen.
In een reactie vanuit een organisatie die actief is in de elektronische sigarettenbranche is
aangegeven dat in het EU Common Entry Gate Systeem geen gegevens van dampwaar zonder
nicotine geregistreerd kunnen worden. Naar aanleiding hiervan heb ik nogmaals geverifieerd of het
systeem geschikt is voor elektronische dampwaar zonder nicotine. Nu dit het geval is, wordt de
verplichting om de gegevens via het EU Common Entry Gate Systeem in te dienen ongewijzigd in
stand gehouden.
In een reactie vanuit een organisatie die actief is in de elektronische sigarettenbranche wordt
verzocht om een kortere termijn dan zes maanden te hanteren voor de kennisgeving in het EU
Common Entry Gate Systeem vóór het in de handel brengen van zowel elektronische sigaretten,
navulverpakkingen met nicotine als voor elektronische dampwaar zonder nicotine. Deze termijn is
rechtstreeks afkomstig uit de Tabaksproductenrichtlijn en is reeds van kracht voor de elektronische
sigaretten en navulverpakkingen met nicotine. Om de eisen voor elektronische dampwaar zonder
nicotine zoveel mogelijk te laten aansluiten op de eisen voor de elektronische sigaret en
navulverpakking met nicotine, is de termijn van zes maanden ook opgenomen voor elektronische
dampwaar zonder nicotine.
De uitvoerbaarheid van de nieuwe regels over nieuwe of gewijzigde producten
In 54 van de 77 reacties is een inhoudelijk een reactie gegeven. In tweederde van deze inhoudelijke
reacties is steun uitgesproken voor de regels. Uit een derde van de reacties blijkt dat er geen steun is
voor de regels. Ruim de helft van de reacties waarin steun voor de regels is geuit, is afkomstig van
zorgprofessionals. Ook is er steun van organisaties die zich inzetten voor tabaksontmoediging en
gezondheid. In bijna de helft van de reacties waarin steun wordt geuit, wordt extra benadrukt dat
het RIVM zijn rol in relatie tot de kennisgevingprocedures voor nieuwe of gewijzigde
tabaksproducten en aanverwante producten en voor nieuwsoortige tabaksproducten op een zo
goed mogelijke wijze moet kunnen uitvoeren. Daarbij wordt ook de zorg uitgesproken over het op
de markt komen van nieuwsoortige tabaksproducten, zoals ‘heat-not-burn’ producten. Ik wijs er
hierbij op dat de kennisgevingprocedure voor nieuwe of gewijzigde tabaksproducten, elektronische
sigaretten, navulverpakkingen met nicotine en voor roken bestemde kruidenproducten reeds sinds
20 mei 2016 verplicht is door de implementatie van de Tabaksproductenrichtlijn in de Tabaks- en
rookwarenwet. Het RIVM voert sindsdien de werkzaamheden met betrekking tot deze procedure uit.
Het merendeel van de reacties waarin geen steun voor de regels is geuit, is afkomstig vanuit

organisaties uit de tabaksindustrie en organisaties die belang hebben bij de verkoop van
tabaksproducten. In drie reacties vanuit organisaties uit de tabaksindustrie is aangegeven dat de
naleving van de regels tot extra administratieve lasten en kosten zal leiden. Verschillende
organisaties die actief zijn in de elektronische sigarettenbranche geven aan dat de in de toelichting
bij de regeling opgenomen hoeveelheid meldingen van nieuwe of gewijzigde producten te laag is
geschat met een Q van 70. Voor wat de categorie dampwaar betreft, is dat volgens hen een te lage
inschatting van het te verwachte aantal meldingen van nieuwe of gewijzigde producten die een
producent of importeur op jaarbasis moet indienen. Voor wat betreft het te verwachten jaarlijkse
aantal nieuwsoortige tabaksproducten en nieuwe en gewijzigde rookwaren dat in de handel wordt
gebracht, is teruggegrepen op de schatting die hiervoor is gedaan bij de implementatie van de
Tabaksproductenrichtlijn. Daarbij is dit aantal per jaar geschat op 165 producten, waarbij indertijd
geen rekening is gehouden met de elektronische sigaret zonder nicotine. Het aantal nieuwsoortige
tabaksproducten is toen geschat op vijf. In hun reactie op de internetconsultatie hebben de
organisaties voor de tabaksindustrie geen schatting gegeven van de hoeveelheid nieuwe, gewijzigde
of nieuwsoortige tabaksproducten die jaarlijks in de handel zullen worden gebracht. Wel is vanuit
organisaties die actief zijn in de elektronische sigarettenbranche aangegeven dat de totale omvang
van het huidig assortiment ruim 30.000 producten is. Omdat geen nieuwe gegevens bekend zijn, ben
ik voornemens aan te blijven sluiten bij de eerder gemaakte schattingen.
Organisaties die actief zijn in de tabaksindustrie kunnen zich niet vinden in de plicht nieuwe- en
gewijzigde rookwaren toe te zenden aan het RIVM, omdat de complexiteit en de administratieve
lasten daardoor voor de industrie enorm zouden worden verhoogd. Zij wijzen erop dat een hele
serie tabaksproducten bijvoorbeeld binnen vier maanden voordat deze op de markt wordt gebracht
aan het RIVM moet worden gestuurd en één product binnen een maand. In veel gevallen zijn deze
tabaksproducten en de bijbehorende verpakkingen volgens deze organisaties nog niet gereed
binnen die periode.
De opmerkingen vanuit deze organisaties, nadere overweging van de bedoeling van deze regel en
nader overleg met het RIVM, heeft mij doen besluiten de regeling aan te passen waarbij de
toezending van een exemplaar niet meer verplicht wordt voor nieuwe- en gewijzigde
tabaksproducten, elektronische dampwaar en voor roken bestemde kruidenproducten, maar alleen
voor nieuwsoortige tabaksproducten. Om het RIVM goed haar werk te kunnen laten verrichten, is
het van belang dat het Rijksinstituut de beschikking krijgt over de nieuwsoortige tabaksproducten.
Nieuwe en gewijzigde rookwaren worden alleen nog op verzoek naar het RIVM toegestuurd. Ik ben
van mening dat deze regels noodzakelijk zijn om het RIVM in de gelegenheid te stellen naast de
kennisgeving in het EU Common Entry Gate Systeem ook het daadwerkelijke product te kunnen
ontvangen, al dan niet op aanvraag. Ik handhaaf daarbij de termijn waarbinnen de producten aan
het RIVM gezonden moeten worden voordat het product in de handel wordt gebracht om het RIVM
zo in de gelegenheid te stellen de producten indien nodig bij de analyses van de kennisgeving te
betrekken.
Als laatste wordt stilgestaan bij een reactie van een respondent die zich afvraagt of de informatie die
aan het RIVM wordt doorgegeven afdoende wordt beveiligd. Ik ben van mening dat voor de digitale
gegevens die via het EU Common Entry Gate Systeem worden aangemeld dit reeds het geval is. Voor
wat betreft het toezenden van nieuwe, nieuwsoortige of gewijzigde producten kunnen producenten
en importeurs zelf de keuze maken hoe zij de producten aan het RIVM toezenden.

