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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33590 

Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar naar 18 jaar 

van personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht (Verhoging 

minimumleeftijd verkoop tabaksproducten)  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 10 oktober 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, CDA, 

ChristenUnie, VVD, 50PLUS, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor. 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

Artikel I, onderdeel A 

11 (Arno Rutte) 

Indiener is van mening dat de naleving van de minimumleeftijd door verstrekkers van 

tabaksproducten verbeterd moet worden. Met dit amendement wordt een extra 

sanctiemogelijkheid gecreëerd wanneer blijkt dat verstrekkers van tabaksproducten 

meerdere keren de wet overtreden. Hierbij wordt aangesloten bij een soortgelijke bepaling 

in de Drank- en Horecawet. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

Diverse artikelen 

8  9  10 (Gerven/Dik-Faber) 

De indieners stellen in dit amendement voor de verkoop van tabaksproducten te beperken 

tot tabaksspeciaalzaken, die bovendien geen onderdeel mogen zijn van een winkel. Om dat 



 

 datum 10 oktober 2013 

 blad 2 

 

 

te bewerkstelligen wordt een vergunningenstelsel in het leven geroepen. Het is aan 

gemeenten om een verordening op te stellen op basis waarvan vergunningen afgegeven  

kunnen worden aan tabaksspeciaalzaken. Hoeveel vergunningen maximaal worden 

afgegeven is aan de gemeenten zelf om te besluiten. Dit maximum wordt echter 

vastgesteld mede op grond van een verplichte en zwaarwegende advisering door de GGD.  

De indieners beogen met dit amendement het voorhanden zijn van tabak sterk te 

beperken. Op dit moment zijn er in Nederland om en nabij de 60.000 plekken waar 

mensen tabak kunnen kopen. Dat aantal zal met dit amendement significant naar beneden 

worden gebracht, in 2012 waren er ongeveer 1.500 tabaksspeciaalzaken. De verleiding om 

tabak te kopen zal hierdoor sterk afnemen, net als de verleiding om te beginnen met 

roken. Bovendien zal de handhaafbaarheid van de tabaksleeftijd door de beperking van het 

aantal verkooppunten sterk verbeteren waardoor verkooppunten die de wet overtreden 

effectiever aangepakt kunnen worden.  

Er geldt een overgangsperiode van drie jaar. In die periode kunnen verkooppunten zich 

voorbereiden op het verbod op de verkoop van tabak. Er is gekozen voor een beperkte 

periode van drie jaar omdat voor de meeste verkooppunten geldt dat tabaksverkoop niet 

de hoofdzakelijke bron van inkomsten is.  

Indien dit amendement wordt aangenomen komt het opschrift van dit wetsvoorstel te 

luiden: Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar naar 

18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht alsmede ter 

beperking van de verkoop van tabaksproducten tot tabaksspeciaalzaken. 

Verworpen. Voor: SGP, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD en SP 

 

 

Moties 

12 (Dik-Faber) over stapsgewijs terugdringen van verkooppunten van tabaksproducten 

Verworpen. Voor: SGP, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD en SP 

 

14 (Dik-Faber) over inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2014 

Ingetrokken 

 

15 (Van Gerven) over uitbannen van zichtbaar uitstallen van tabaksproducten 

Verworpen. Voor: ChristenUnie, GroenLinks, PvdD en SP 

 

16 (Van Gerven) over verbieden van sigarettenautomaten 

Verworpen. Voor: SGP, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD en SP 

 

17  ??  (Pia Dijkstra/Bruins Slot) over opties voor het geleidelijk beperken van 

verkooppunten 

Verworpen. Voor:  SGP, CDA, ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD en SP 

 

13  18 (Dik-Faber) over vrijwel volledige naleving van de leeftijdsgrens voor 

tabaksverstrekking 

Aangehouden 

 


