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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33738 

Wijziging van de Tabakswet (verhoging strafmaximum overtreding rookverbod en 

leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 27 januari 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, 

ChristenUnie, SGP,  VVD, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD 

en SP stemden voor. 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

Diverse artikelen 

10 (Leijten) dat regelt dat de verkoop van tabaksproducten wordt beperkt tot 

tabaksspeciaalzaken, die bovendien geen onderdeel mogen zijn van een winkel 

De indiener stelt in dit amendement voor de verkoop van tabaksproducten te beperken tot 

tabaksspeciaalzaken, die bovendien geen onderdeel mogen zijn van een winkel. Om dat 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 indiener beoogt 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 
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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 tabaks-verkoop niet de hoofdzakelijke bron van inkomsten is. Indien dit 

amendement wordt aangenomen wordt in het opschrift van het wetsvoorstel «verhoging» 

vervangen door: beperking verkoop tabaksproducten tot tabaksspeciaalzaken en 

verhoging. 

Verworpen. Voor: ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, de PvdD en de 

SP 

 

Diverse artikelen 

9 (Leijten) dat regelt dat het zichtbaar uitstallen van tabaksproducten bij verkooppunten 

wordt uitgebannen door verkopers te verplichten geen verpakkingen te tonen in de winkel. 

Indiener stelt in dit amendement voor om het zichtbaar uitstallen van tabaksproducten in 

verkooppunten uit te bannen door verkopers te verplichten geen verpakkingen te tonen in 

de winkel. De verpakking van tabakswaren zal pas zichtbaar zijn als de koper, die 

aantoonbaar 18 jaar of ouder is, zijn aankoop doet. Prominente uitstalling en positionering 

van tabakswaren (de zogenaamde «power walls» van tabakswaren) vergroot de 

(impulsieve) aankoop van tabakswaren. Uit onderzoek blijkt dat aantrekkelijk ingerichte 

verkooppunten een stimulerend effect hebben op het roken. Het zichtbaar uitstallen van 

tabakswaren brengt (potentiele) rokers in verleiding en moet gezien worden als een vorm 

van reclame en promotie. Het uit het zicht verkopen van tabakswaren maakt het stoppen 

met roken makkelijker en het beginnen met roken moeilijker, de kans op roken verkleint 

als mensen niet constant met de tabakswaren wordt geconfronteerd. Indien dit 

amendement wordt aangenomen wordt in het opschrift van het wetsvoorstel «verhoging» 

vervangen door: uitstalverbod tabaksproducten en verhoging. 

Verworpen. Voor: ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de 

PvdD en de SP 

 

Diverse artikelen 

11 (Leijten/Dik-Faber) dat regelt dat verkopers van tabakswaren en van alcohol gebruik 

moeten maken van een bewezen effectief leeftijdscontrolesysteem 

De indieners regelen met dit amendement dat verkopers van tabakswaren en van alcohol 

gebruik moeten maken van een bewezen effectief leeftijdscontrolesysteem. De indieners 

zijn van mening dat de invoering van een bewezen effectief leeftijdscontrolesysteem bij 

alle verkooppunten van tabakswaren en alcohol essentieel is om ervoor te zorgen dat 

jongeren onder de 18 jaar geen tabakswaren of alcohol meer kunnen verkrijgen. Voorts 

constateren de indieners dat de invoering van een sluitend leeftijdscontrolesysteem niet 

vanzelf door inspanningen van de detailhandel of de industrie van de grond komt. De 

afgelopen jaren is er juist sprake van aanzienlijke vertraging om te komen tot de invoering 

van een bewezen effectief leeftijdscontrolesysteem. Deze impasse moet worden 

doorbroken. Met dit amendement worden verkopers van tabakswaren (en alcohol) wettelijk 

verplicht om gebruik te maken van door Onze Minister erkende leeftijds-controlesystemen. 
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Deze erkenning wordt uitsluitend verleend voor leeftijdscontrolesystemen die bij hoge 

mate van uitzondering tot niet-naleving van de leeftijdsgrens kunnen leiden. Wanneer alle 

verkopers van tabakswaren wettelijk verplicht zijn om een sluitend leeftijdscontrole-

systeem in te zetten, is er sprake van een level playing field. Er is geen 

concurrentieverstoring meer, omdat de éne verkoper wel en de andere verkoper geen 

sluitend leeftijdscontrolesysteem gebruikt. Ook biedt de verplichting tot het invoeren van 

een sluitend leeftijdscontrolesysteem aanzienlijke voordelen op het gebied van toezicht. 

Door het toezicht niet langer te richten op de vaststelling van de leeftijd op 

transactieniveau, maar op het type systeem waarmee deze vaststelling plaatsvindt, wordt 

zowel de controleopgave als de bewijslast voor de controleur sterk vereenvoudigd en kan 

het toezicht veel effectiever en efficiënter worden ingericht. Hierdoor komt er capaciteit vrij 

voor de handhaving van het reclameverbod en het rookverbod in de horeca. Dit 

amendement is er niet op gericht om de keuzevrijheid van verkopers van tabak en alcohol 

op het terrein van leeftijdscontrole onnodig te beperken. Met dit amendement wordt 

slechts voorkomen dat ineffectieve leeftijdscontrolemiddelen of -systemen kunnen worden 

ingezet. Er bestaat geen steekhoudend argument of rechtens te respecteren belang voor 

verkopers van tabak en alcohol om ineffectieve controlemiddelen in te zetten en hiermee 

de beschikbaarheid van tabak en alcohol voor minderjarigen in stand te houden. Wel is er 

sprake van een zwaarwegend, maatschappelijk belang om deze beschikbaarheid zonder 

verdere vertraging terug te dringen. Daarin voorziet dit amendement. Indien dit 

amendement wordt aangenomen wordt in het opschrift van het wetsvoorstel «(verhoging» 

vervangen door: en de Drank- en Horecawet (verbetering handhaving verkoopverbod en 

verhoging. 

Verworpen. Voor: ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, 

GroenLinks, de PvdD en de SP 

 

Moties 

12 (Leijten) over onderzoek naar de handhaving van de verkoopleeftijd van tabak 

Aangehouden 

 

13 (Dik-Faber) over het verbieden van sigarettenautomaten in de horeca 

Aangehouden 

 

14 (Bruins Slot) over het storten van boetes in een preventiefonds 

Verworpen. Voor: CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 

50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP 

15 (Rebel c.s.) over het in ere herstellen van de rookmonitor voor de jeugd 

Aangehouden 

 


