Besluit van
houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit om de uitzondering op het
rookverbod in de vorm van rookruimtes af te schaffen en enkele technische wijzigingen

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van vul
in datum voordracht, kenmerk vul in kenmerk van de voordracht;
Gelet op de artikelen 2, eerste en tweede lid, 3b, eerste lid, 3d, 7, eerste en tweede lid,
en 10, eerste lid, onderdeel d, en tweede lid, onderdeel b, van de Tabaks- en
rookwarenwet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van vul in datum advies
RvS, no. vul in nummer advies RvS);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
van (vul in datum nader rapport, vul in kenmerk nader rapport);
Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I
Het Tabaks- en rookwarenbesluit wordt gewijzigd als volgt:
A
Onder vervanging van de punt aan het slot van artikel 1.1 door een puntkomma wordt
een onderdeel toegevoegd, luidende:
wet: Tabaks- en rookwarenwet.
B
In artikel 2.2 wordt “Tabaks- en rookwarenwet” telkens vervangen door “wet”.
C
In artikel 4.9, derde lid, wordt “Tabaks- en rookwarenwet” vervangen door “wet”.

D
In artikel 5.1 wordt “Tabakswet” vervangen door “wet”.
E
In artikel 5.2 wordt “Tabakswet” vervangen door “wet”.
F
Artikel 5.9 wordt als volgt gewijzigd:
1. “Tabaks- en rookwarenwet” wordt telkens vervangen door “wet”.
2. In het tweede lid, onderdeel c, vervalt de zinsnede “ten aanzien van wie in het
accountantsregister een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, tweede lid,
onderdeel i, van de Wet op het accountantsberoep”.
G
In artikel 6.1 wordt “Tabakswet” vervangen door “wet”.
H
Artikel 6.2 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt “Tabakswet” vervangen door “wet”.
2. In het eerste lid vervalt onderdeel b, onder verlettering van onderdeel c tot onderdeel
b.
3. Het tweede en derde lid vervallen.
I
Artikel 6.3 vervalt.
J
Artikel 7.3 komt te luiden:
Artikel 7.3
Artikel 6.2, zoals dat luidde voor inwerkingtreding van het Besluit van … houdende
wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit om de uitzondering op het rookverbod in
de vorm van rookruimtes af te schaffen en enkele technische wijzigingen (Stb. 2020, …)
blijft tot 1 januari 2022 van toepassing op een ruimte, gebouw of inrichting als bedoeld
in artikel 10, eerste lid, onderdeel c, van de wet indien de hoedanigheid van werkgever,
bedoeld in dat onderdeel, niet samenvalt met een andere hoedanigheid als bedoeld in
artikel 10 van de wet of artikel 6.1 van dit besluit.
K
In artikel 7.3b wordt “Tabaks- en rookwarenwet” telkens vervangen door “wet”.

Artikel II

1. Artikel I, onderdeel A tot en met G, H, eerste lid, en K, van dit besluit treedt in
werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad het wordt
geplaatst.
2. Artikel I, onderdeel H, tweede en derde lid, I en J, van dit besluit treedt in werking
met ingang van 1 juli 2021.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad zal worden geplaatst.

de staatssecretaris
van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

