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Rookwarenregeling

Geachte mevrouw

,

De leden van de Vereniging Nederlandse Sigaretten & Kerftabakfabrikanten (VSK) en Philip Morris
Benelux stellen het op prijs dat het Ministerie van VWS openstaat voor een nadere uitwisseling omtrent
de interpretatie van een aantal uitvoeringstechnische bepalingen in de ontwerpregeling houdende
wijziging van de Tabaks- en Rookwarenregeling. In deze brief willen wij graag benadrukken dat het
uitstel van de beoogde inwerkintreding van de Regeling naar 20 mei 2018 of het eerste daaropvolgende
verandermoment onverlet laat dat wij voldoende tijd nodig hebben om tijdig onze productieprocessen
aan te passen.
Duidelijkheid omtrent de nadere eisen stelt ons in staat om dit proces zo spoedig mogelijk (en dus ruim
voor de publicatiedatum van de Regeling) in gang te kunnen zetten. Het is daarbij van cruciaal belang
om van het Ministerie bevestigd te krijgen dat wij onderstaande punten op een correcte wijze hebben
geïnterpreteerd. Wij blijven van mening dat een uitvoeringstechnisch overleg hiervoor het meest
geschikte instrument is.
Artikel 1, onderdeel B
Wij begrijpen uit Artikel 1, onderdeel B van de ontwerpregeling dat:
(1) de beperkingen die middels dit artikel aan tabaksverpakkingen worden gesteld slechts
betrekking hebben op het 35% oppervlak dat vrij door de fabrikanten te bedrukken is;
(2) onbedrukte “zilverkleurige” aluminiumfolies, aluminium verzegelingen en de binnenvoering van
rooktabaksverpakkingen buiten de werkingssfeer van het verbod op het gebruik van glanzende
materialen en tevens buiten het vereiste op een gladde afwerking vallen. Hierdoor wordt
voorkomen dat de beoogde eisen in conflict komen met het gebruik van puur functionele
materialen (zie consulatie inbreng van VSK en PM BENELUX) die o.a. noodzakelijk zijn om de
tabak te beschermen tegen elementen van buitenaf.

Artikel 1, onderdeel F
Wij begrijpen uit Artikel 1, onderdeel F van de ontwerpregeling dat:
(1) aan de verplichting tot aanmelding van de verpakking van een tabaksproduct kan worden
voldaan door het digitaal toesturen van een finaal ontwerp aan het RIVM.
Daarnaast vragen wij dringend uw aandacht voor het volgende. Dit artikel beoogt fabrikanten van voor
roken bestemde tabaksproducten te verplichten om bij elke kennisgeving van een nieuw of gewijzigd
product een exemplaar op te sturen ter analyse aan het RIVM. Dergelijke kennisgevingen vinden
dusdanig vaak plaats dat het voor fabrikanten onmogelijk is om aan dit vereiste te voldoen. In veel
gevallen betreffen de kennisgevingen namelijk wijzigingen in de samenstelling ten einde de consistentie
van het product te kunnen waarborgen. Aangezien er geen normen bestaan om dergelijke
eigenschappen te kunnen testen, is het voor het RIVM onmogelijk dergelijke eigenschappen te kunnen
controleren. Daarnaast zijn deze producten binnen de termijn die voor kennisgeving wordt gesteld
veelal nog niet in productie.
Daar dit vereiste het RIVM voor nieuwe en gewijzigde producten geen meerwaarde biedt verzoeken wij
u dringend de werkingssfeer van dit vereiste, conform de Tabaksproductenrichtlijn, te beperken tot
nieuwsoortige tabaksproducten.
Memorie van toelichting
Wij veronderstellen dat met het vereiste in de memorie van toelichting dat “afbeeldingen en
verpakkingen eendimensionaal dienen te zijn”, wordt bedoeld dat deze tweedimensionaal dienen te zijn.
Tot slot verzoeken wij u graag nader te specificeren welke effecten er worden bedoeld met ‘visuele
effecten’.
In afwachting van uw reactie,
Hoogachtend,
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