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Geachte heer 

Bedankt voor uw vraag. We verwachten dat de regeling binnen 3 weken gepubliceerd kan zijn. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 	 pmi.com> 
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 11:23 
Aan: 	 minvws.nl> 
CC: 	 minvws.nl> 
Onderwerp: vraag: publicatie wijziging Tabaks- en rookwarenregeling inzake elektronische 
verhittingsapparaten en neutrale sigaretten in de Staatscourant (?) 

Geachte heer 

Naar aanleiding van een telefoongesprek met uw collega mevrouw 	stuur ik u deze 
email. 

Op maandag 31 januari 2022 is zowel de wijziging van'de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling 
van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering 
van eisen aan het uiterlijk van sigaretten (Stb. 2021, 597), als de wijziging van het Tabaks- en 
rookwarenbesluit in verband met de regulering van elektronische verhittingsapparaten in het 
Staatsblad (Stb. 2022, 47) gepubliceerd. 

Ik vroeg mij in dat kader af wanneer u verwacht dat de wijziging van de Tabaks- en 
rookwarenregeling inzake elektronische verhittingsapparaten en neutrale sigaretten in de 
Staatscourant zal worden gepubliceerd? In het verslag van de internetconsultatie werd 
aangegeven dat: 'Er wordt ingezet op voldoende tijd tussen de publicatie van onderhavige 
regeling en de inwerkingtreding. De publicatie van de regelgeving is begin januari 2022 voorzien." 

Ik hoop op een spoedige reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Manager, External Affairs 
Philip Morris Benelux BV 
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