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Besluit van 15 september 2020, houdende 
wijziging van het Besluit van 31 augustus 2020, 
houdende vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de artikelen II tot en met 
V van de Wet van 8 april 2020 tot goedkeuring 
en uitvoering van het op 12 november 2012 te 
Seoul tot stand gekomen Protocol tot 
uitbanning van illegale handel in 
tabaksproducten (Trb. 2014, 155) (Stb. 2020, 
150) (Stb. 2020, 327) 

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

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, Van 10 september 2020, kenmerk 1742760-209965-WJZ; 

Gelet op artikel VI, tweede lid, van de Wet van 8 april 2020 tot 
goedkeuring en uitvoering van het op 12 november 2012 te Seoul tot 
stand gekomen Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabakspro-
ducten (Trb. 2014, 155); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel 

Het enig artikel van het Besluit van 31 augustus 2020, nr. 2019002051, 
houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de 
artikelen II tot en met V van de Wet van 8 april 2020 tot goedkeuring en 
uitvoering van het op 12 november 2012 te Seoul tot stand gekomen 
Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 
155) (Stb. 2020, 150) (Stb. 2020, 327) wordt als volgt gewijzigd: 

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst en wordt «De 
artikelen II tot en met V» vervangen door «De artikelen II, III en V». 

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
2. Artikel IV van de Wet van 8 april 2020 tot goedkeuring en uitvoering 

van het op 12 november 2021 te Seoul tot stand gekomen Protocol tot 
uitbanning van de illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155), 
treedt in werking met ingang van 1 januari 2021. 
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Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de 
uitvoering van dit besluit dat met de bijbehorende nota van toelichting in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

’s-Gravenhage, 15 september 2020 
Willem-Alexander 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
P. Blokhuis 

Uitgegeven de vijfentwintigste september 2020 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Bij Besluit van 31 augustus 2020, houdende vaststelling van het tijdstip 
van inwerkingtreding van de artikelen II tot en met V van de Wet van 
8 april 2020 tot goedkeuring en uitvoering van het op 12 november 2012 
te Seoul tot stand gekomen Protocol tot uitbanning van illegale handel in 
tabaksproducten (Trb. 2014, 155) (Stb. 2020, 150) (Stb. 2020, 327), is 
bepaald dat de Wet van 8 april 2020 tot goedkeuring en uitvoering van het 
op 12 november 2012 te Seoul tot stand gekomen Protocol tot uitbanning 
van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155) (Stb. 2020, 150) in 
werking treedt met ingang van 1 oktober 2020. 

De bij dit besluit geregelde latere inwerkingtreding van artikel IV per 
1 januari 2021 heeft te maken met de datum vanaf wanneer het in dat 
artikel geregelde vergunningenproces voor tabaksproductieapparaten 
operationeel is. 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
P. Blokhuis
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