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33 590 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) 

A  GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 
10 oktober 2013 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 
Prins 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 gewenst is de 

Tabakswet te wijzigen ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar 
naar 18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden 
verkocht; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

De Tabakswet wordt als volgt gewijzigd: 

 A

In artikel 8 wordt «16 jaar» telkens vervangen door: 18 jaar. 

 Aa

Na artikel 8 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 8a  

1. Onze Minister kan de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die 
bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten verstrekt aan 
particulieren en die in een periode van 12 maanden drie maal artikel 8, 
eerste lid, heeft overtreden, de bevoegdheid ontzeggen tabaksproducten 
te verkopen vanaf de locatie waar bedoeld gedrag heeft plaatsgevonden. 

2. De ontzegging wordt opgelegd voor ten minste een week en ten 
hoogste 12 weken. 
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3. Onze Minister is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuurs-
dwang ter handhaving van een krachtens dit artikel opgelegde 
ontzegging. 

 B

In de bijlage onder Categorie B wordt «16 jaar», alsmede «zestien jaar» 
telkens vervangen door: 18 jaar.
  

ARTIKEL II  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministers, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, 
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven
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