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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 
d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 aan De leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 
 
 

 
 datum 8 juli 2021 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35665 
 
Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische 
verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan 
het uiterlijk van sigaretten 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het voorstel is op 6 juli 2021 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: VVD, D66, PVV, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK, Groep Van 
Haga, JA21, SGP, Volt, BIJ1, Fractie Den Haan. 
Tegen: FVD en BBB. 
 
Aangenomen amendementen 
 
Diverse artikelen 
7 (Bikker) over de mogelijkheid om eisen te stellen aan het uiterlijk van alle tabaks- en 
aanverwante producten  
 
Om te voorkomen dat nieuwe rokers starten met roken, is uit onderzoek gebleken dat een 
alomvattend verbod op reclame en promotie van tabak de tabaksconsumptie substantieel 
kan doen verlagen, namelijk met 7,4%. Een rook- en tabaksvrije samenleving wordt mede 
gerealiseerd door tabaksproducten met een neutraal uiterlijk te verkopen. Met het 
wetsvoorstel 35665 wordt dit voor sigaretten geregeld. Een neutraal uiterlijk voorkomt dat 
marketinguitingen zich verplaatsen naar de sigaret zelf. Naast sigaretten zou dit wat de 
indiener betreft ook moeten kunnen gelden voor andere tabaksproducten en aanverwante 
producten. Met dit amendement wordt de grondslag geboden die de gelegenheid biedt dat 
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aan deze producten eisen van dezelfde aard gesteld kunnen worden als aan sigaretten 
(kleuren, aanduidingen, vormgeving, vorm, etc). 
Aangenomen. Voor: SP, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, 
D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en JA21 
 
Moties 
 
8 (Gündogan c.s.) over in het Belastingplan 2022 de accijnzen op tabak verhogen met €1 
per pakje sigaretten 
Aangehouden (uitslag bij handopsteken kon niet worden vastgesteld, hoofdelijke 
stemming vindt plaats op een nader moment) 
 
9 (Kuik c.s.) over nicotinezakjes zonder tabak onder de Tabaks-en rookwarenwet brengen  
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en Groep Van Haga 
 
10 (Maeijer) over het heroverwegen van het smaakverbod 
Verworpen. Voor: BIJ1, DENK, JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga 


