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Tilburg, 25 maart 2016
Betreft: lmplementatie Tabaksproductenrichtlijn 201 4/40/EU

Geachte mevrouw Schippers,
Bijgaand sturen wij u een afschrift van onze brief aan Staatssecretaris Van Rijn betreffende de
implementatie van de Tabaksprociuctenrichtlijn 201 4140/EU.
Op grond van de richtlijn mogen er na 20 mei 2016 geen verpakkingen meer worden geproduceerd die
niet aan de nieuwe eisen voldoen.
Echter, op dit moment, minder dan 2 maanden voor de datum van implementatie, is nog geen enkel
onderdeel van de voor d Nederlandse implementatie van de richtlijn vereiste wei- en regelgeving
definitief vastgesteld.
Om te kunnen voldoen aan de veranderde eisen moeten véôr 20 mei alle bestaande verpakkingen nieuw
worden ontworpen en op grote schaal worden geproduceerd.
De huidige status van de Nederlandse implementatie maakt het ons onmogelijk om aan deze deadline te
voldoen.
Hoogachtend,

--
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Voorzitter Nederlandse \‘ereniging voor de Sigarenindustrie
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De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
De heer drs. fvl.J. van Rijn
Postbus 20350
2500EJ DEN HAAG

Tilburg, 25 maart 2016
Betreft: Implementatie Tabaksproductenrichtlijn 2014/4OIEU

Geachte heer Van Rijn,
Ten vervolge op ons schrijven d.d. 15 januari JI. vragen wij nogmaals en met klem uw aandacht voor onze
grote zorgen met betrekking tot de implementatie van de Tabaksproductenrichtlijn 20141401EU. Op grond
van de richtlijn mogen er na 20 mei 2016 geen verpakkingen meer worden geproduceerd die niet aan de
nieuwe eisen voldoen. Echter, de huidige status van cle Nederlandse implementatie maakt het ons
onmogelijk om aan deze deadline te voldoen:
1. Wetsvoorstel
Het voorstel tot wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/4OIEU, inzake cie
productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten ligt op dit moment bij cle
Eerste Kamer. Volgens het voorlopig verslag zien de leden van de vaste commissie voor
Volksgezondheid, Welzijr en Sport “de antwoorden van de regering met belangstelling tegemoet en
ontvangen deze graag uiterlijk 1 april 2016”.
2. Ontwerpbesluit
Het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering Tabakswet en de bijlage bij de Tabaks
en rookwarenwet in verband met de implementatie van Richtlijn 2014140/EU, inzake de productie, de
presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten is sinds begin maart in behandeling bij
de Afdeling advisering van de Raad van State.
3. Concept Regeling
De concept Tabaks- en rookwarenregeling, met daarin voor de sigarenindustrie cruciale maar tot dan toe
onbekende informatie zoals de gekozen algemene waarschuwing “Roken is dodelijk stop nu” en de
afwijkende verwijzing “www.ikstopnu.nl of bel 0800-1 995” lag van 7—20 maart ter consultatie via internet
voor.
—

Kortom: op dit moment, minder dan 2 maanden voor de datum van implementatie, is nog geen
enkel onderdeel van de voor de Nederlandse implementatie van de richtlijn vereiste wet- en
regelgeving definitief vastgesteld.
Deze timing plaatst de sigarenindustrie, zijnde de fabrikanten van sigaren en/of cigarillo’s, voor grote
problemen. Immers, om te kunnen voldoen aan de veranderde eisen moeten v6& 20 mei alle bestaande
verpakkingen nieuw worden ontworpen en op grote schaal worden geproduceerd.
Nu de definitieve vaststelling van nationale regelgeving ter implementatie van Richtlijn 201 4/1 4/EU,
ondanks herhaald rappel en aandringen uitblijft, is de verwachting gerechtvaardigd dat wij er niet in zullen
slagen de benodigde verpakkingen tijdig en in voldoende hoeveelheden gereed te hebben, terwijl
bovendien niet alle bestaande verpakkingen zullen zijn gebruikt voor producten die v56r de datum van
inwerkingtreding van het Ontwerpbesluit en de Concept Regeling zijn vervaardigd. Ondanks cle
overgangstermijn waarin de richtlijn voorziet, zal een aanzienlijke hoeveelheid al vervaardigde
verpakkingen waarschijnlijk ook nog eens moeten worden vernietigd.

Het voorgaande, gekoppeld aan de mededeling van uw directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en
Preventie in haar brief van 8 januari (Kenmerk 882158-1 45244-VGP) dat het gebruik van de
gecombineerde gezondheidswaarschuwing (of hiervan afzien i.vm. de uitzondering voor sigaren) véér
definitieve vaststelling voor ons eigen risico is kan onzes inziens spijtig genoeg maar tot één conclusie
leiden, namelijk dat hier vanuit de Nederlandse overheid sprake is van onbehoorlijk bestuur.
Hoogachtend,

Voorzitter Nedèrlahdsë Vereniging voor de Sigarenindustrie
CC: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw drs. El. Schippers
Minister-president, minister van Algemene Zaken, de heer drs. M. Rutte
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