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1 	Aanleiding voor deze nota 
De vaste commissie van VWS van de Eerste Kamer heeft verslag uitgebracht 
over 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. De Fractie-Nanninga is 
de enige fractie die inbreng heeft geleverd voor het verslag. 

2 	Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 
We adviseren u akkoord te gaan met verzending van bijgevoegde antwoorden 
aan de Eerste Kamer. 

De Eerste Kamer heeft de deadline voor de antwoorden op 5 november 
gesteld. 

3 	Samenvatting en conclusies 
De eerste helft van de vragen gaan over verhittingsapparaten en dan met 
name over de relatieve schadelijkheid van verhitte tabak ten opzicht van 
sigaretten. Daarnaast zijn er ook vragen gesteld over de relatie tot het 
wietexperiment en de relatie tot de uitbreiding van het reclameverbod. 

Het tweede helft van het verslag heeft betrekking op het neutrale uiterlijk van 
de sigaret. De vragen gaan over de vergelijking met andere Europese 
lidstaten, de verhouding tot de Tabaksproductenrichtlijn en over de 
inwerkingstredingdatum. 

De gestelde vragen hebben niet tot aanpassing van het wetsvoorstel geleid. 
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4 Draagvlak politiek 
Op 6 juli jl. heeft de TK met grote meerderheid (144 stemmen voor) 
ingestemd met het wetsvoorstel. De partijen die tegen het wetsvoorstel 
stemden zijn BBB en FvD. 

5 	Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
De reacties die zijn ontvangen op de internetconsultatie hebben overwegend 
een positieve grondhouding ten aanzien van het wetsvoorstel. 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. 

6 	Financiële en personele gevolgen 
De personele gevolgen van het wetsvoorstel voor de NVWA zijn opgenomen in 
de memorie van toelichting van het wetsvoorstel. 

7 	Juridische aspecten en haalbaarheid 
Het wetsvoorstel is juridisch haalbaar. 

8 	Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Het wetsvoorstel en de nota van toelichting zijn opgesteld door VGP in 
samenwerking met WJZ. De NVWA, EZK en het ATR 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 paragraaf van de memorie van toelichting waarin 
de gevolgen voor de regeldruk zijn beschreven. 

10. Toezeggingen 
Geen 

11. Fraudetoets 
De NVWA heeft In de uitvoeringstoets geen opmerkingen gemakt over de 
fraudegevoeligheid van de wetgeving. 

12. Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
Geen 
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