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Op grond van artikel 16 van de Tabaksproductenrichtlijn (TPD) moeten EU
lidstaten in hun wetgeving opnemen dat verpakkingen van tabaksproducten een
onvervalsbaar veiligheidskenmerk bevatten. Voor sigaretten en shag geldt deze
verplichting vanaf 20 mei 2019 en voor andere tabaksproducten vanaf 20 mei
2024.
Het uitvoeringsbesluit (EU) 2018/576 stelt nadere eisen aan het
veiligheidskenmerk. Uit dit besluit volgt dat producenten en importeurs van
tabaksproducten uiterlijk 20 september 2018 in kennis gesteld moeten worden
van de combinatie of combinaties van authenticatie-elementen die moet of
moeten worden gebruikt in de veiligheidskenmerken die worden aangebracht op
de verpakkingseenheden van tabaksproducten die in Nederland in de handel
worden gebracht. Op grond van artikel 4 van dit besluit kan besloten worden om
het accijnszegel zoals bedoeld in de Wet op de accijns aan te wijzen als
veilig heidske n merk.
Met deze brief deel ik u mee dat het accijnszegel gebruikt kan worden als
veiligheidskenmerk waarmee voldaan wordt aan de verplichting die op grond van
artikel 16 van de TPD in de Nederlandse wetgeving zal worden opgenomen.
Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat ik, conform ons beleid ten aanzien van
contacten met de tabaksindustrie, dit schrijven openbaar zal maken op de
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website: https://www.riiksoverheid.nI/onderwernen/roken/transoarant-over
contacttabaksindustrie
Kenmerk

Hoogachtend,

1421499-181051-VGP

de directeur Voeding, Gezondheidsbescherming
en Preventie,
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