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Aanleiding voor deze nota
Op 23 augustus 2021 is de amvb ter regulering van elektronische
verhittingsapparaten door de CWIZO gegaan. De amvb kan nu naar de MR.
Alvorens de RvS om advies wordt gevraagd, zal de amvb ingevolge de Tabaksen rookwarenwet worden voorgehangen bij de TK en EK.
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Beslispunten, advies en mogelijk alternatief
Aan u wordt gevraagd ermee akkoord te gaan dat de amvb naar de MR van 3
september 2021 gaat, waarin wordt gevraagd:
1. het voorstel te aanvaarden en vervolgens aan de Staten-Generaal te
zenden t.b.v. de voorhangprocedure; en
2. het voorstel om advies bij de Afdeling advisering van de Raad van State
aanhangig te doen maken, mits na de voorhangprocedure geen ingrijpende
wijzigingen worden aangebracht.
Om tijdige aanlevering voor de MR te kunnen realiseren, is het van belang dat
u uiterlijk 26 augustus akkoord bent.

3 Samenvatting en conclusies
In een brief aan de Tweede Kamer d.d. 14 mei 20181 is het voornemen
opgenomen om door middel van een wetswijziging nadere regels te stellen aan
de verhittingsapparaten die gebruikt kunnen worden voor het verhitten van
tabak. Veel regels die voor e-sigaretten gelden, gelden na inwerkingtreding
van deze wijziging in de Tabaks- en rookwarenwet (hierna: wet) ook direct
voor elektronische verhittingsapparaten, omdat elektronische
verhittingsapparaten onder de definitie van aanverwante producten vallen.
Denk hierbij onder meer aan het reclameverbod, het uitstalverbod en een
aantal verkoopbeperkingen. Met deze amvb wordt het Tabaks- en
rookwarenbesluit (hierna: besluit) in overeenstemming gebracht met de
wijzigingen die in de wet worden doorgevoerd. Daarvoor behoeft het besluit
specifiek nog een aanvullende aanpassing: het creëren van een grondslag om
Kamerbrief 'nieuwsoortige tabaksproducten die worden verhit', 14 mei, 2018.
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bij ministeriële regeling regels te stellen ten aanzien van de aanduidingen op
verpakkingen van elektronische verhittingsapparaten.
4 Draagvlak politiek
Op 6 juli jl. heeft de TK met grote meerderheid (144 stemmen voor)
ingestemd met het wetsvoorstel.
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Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie
De reacties die zijn ontvangen op de internetconsultatie hebben overwegend
een positieve grondhouding ten aanzien van het wetsvoorstel.
Tabaksontmoedigende organisaties benadrukken het belang dat de lagere
regelgeving snel volgt voor de verpakkingseisen van elektronische
verhittingsapparaten en de eisen aan het uiterlijk van sigaretten. Zelfs de
tabaksindustrie onderschrijft dat alle tabak- en nicotinehoudende producten
moeten worden gereguleerd. Aan hun wens om te benadrukken dat bij de
consumptie van verhitte tabaksproducten de blootstelling aan schadelijke
stoffen ten opzichte van sigaretten wordt verminderd, en dat dit kan bijdragen
aan het terugdringen van de schadelijke gevolgen van roken indien rokers
volledig overstappen, wordt niet tegemoetgekomen. Alle vormen van tabak zijn
schadelijk. Naar het oordeel van de regering past het hierbij niet om te wijzen
op de relatieve schadelijkheid ten opzichte van andere tabaksproducten.
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Financiële en personele gevolgen
De NVWA heeft al een uitvoeringstoets gedaan op de regeling die gebaseerd is
op onderhavige amvb. Daar is uitgekomen dat de wijzigingen een zeer beperkt
effect hebben op de benodigde capaciteit.
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Juridische aspecten en haalbaarheid
De amvb is juridisch haalbaar.
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Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
De concept-amvb en de nota van toelichting zijn opgesteld door VGP in
samenwerking met WJZ. De NVWA en EZK zijn ook geconsulteerd in de
totstandkoming van het voorstel. JenV heeft in het kader van de
wetgevingstoets akkoord gegeven op het voorstel.

9 Gevolgen administratieve lasten
De regeling is voorgelegd aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk. Het
college kan zich vinden in de in hoofdstuk 7 van de toelichting op de amvb
beschreven gevolgen voor de regeldruk.
10. Toezeggingen
N.v.t.
11. Fraudetoets
De NVWA heeft in de uitvoeringstoets geen opmerkingen gemaakt over de
fraudegevoeligheid van de regelgeving.
12. Informatie die niet openbaar wordt gemaakt

Bovenstaande informatie wordt niet openbaar gemaakt ivm eenheid
kabinetsbeleid.
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