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Geachte heer 

Hartelijk dank voor uw brief aan staatssecretaris van Ooijen. Hij heeft mij 
gevraagd uw bericht te beantwoorden. 
In uw brief van 14 december 2022 spreekt u steun uit voor het preventieakkoord 
waar dit betrekking heeft op het ontmoedigen van roken onder jongeren. Verder 
stelt u dat de wereld van sigaren niet te vergelijken is met de wereld van 
sigaretten en e-sigaretten. 

Eerst zal ik kort ingaan op de verschillen tussen sigaren en sigaretten wat betreft 
risico's voor de gezondheid. Sigarenrokers roken doorgaans minder vaak dan 
sigarettenrokers en maken daarbij minder vaak gebruik van inhalatie. Daar staat 
tegenover dat een sigaar meer tabak bevat dan een sigaret en dat door de hpgere 
pH-waarde van sigarenrook er meer nicotine via het mondslijmvlies wordt 
opgenomen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het roken van sigaren is 
gerelateerd aan vergelijkbare ziekten als het roken van sigaretten'. Deze 
bevindingen geven weinig reden om sigaren wat ontmoediging betreft anders te 
behandelen dan sigaretten. Voor meer details over de schadelijkheid van sigaren 
verwijs ik u graag naar de specifieke sigarenpagina op www.rokeninfo.nl, een door 
het Trimbos Instituut ontwikkelde site met betrouwbare informatie over tabak aan 
de hand van de laatste stand van de wetenschap2. 

Voorts uit u in uw brief uw ongenoegen over de sluiting van de rookruimtes, de 
regulering van verkooppunten, het uitstalverbod, het verbod op online verkoop 
van tabak en het voornemen om voor sigaren neutrale verpakkingen in te voeren. 
Graag licht ik deze maatregelen verder toe. 

Per 1 januari 2022 zijn ook rookruimtes verboden. Ook rooklounges in 
tabaksspeciaalzaken vallen hieronder. Met de sluiting van de rookruimtes wordt 
gegarandeerd dat mensen een veilige werkplek hebben, ook de omstanders en 
schoonmakers van deze ruimtes. Daarnaast faciliteren en normaliseren 

1  Chang et al. "Systematic review of cigar smoking and all cause and smoking related mor-
tality." BMC Public Health 2015 
2  https://www.rokeninfo.nl/professionals/tabaksproducten/sigaar  
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rookruimtes het roken. Dat is onwenselijk, aangezien de regering wil voorkomen 
dat jongeren beginnen met roken en rokers die stoppen wil ondersteunen. 

Sinds 1 januari 2021 geldt in Nederland een uitstalverbod voor tabaksproducten 
en aanverwante producten. Dit geldt voor zowel fysieke winkels als webwinkels. 
Ook hiervan is het primaire doel om minder jongeren te laten beginnen met roken 
door ze minder in aanraking te laten komen met tabaksproducten. Uit onderzoek 
van het Amsterdam UMC is gebleken dat in Europese landen waar een 
uitstalverbod is ingevoerd het roken onder adolescenten sterker daalde dan in 
landen zonder uitstalverbod3. Overigens gelden er voor het uitstalverbod in 
fysieke winkels twee uitzonderingen. De eerste uitzondering betreft 
tabaksspeciaalzaken die slechts tabaksproducten, aanverwante producten, loten 
en dagbladen verkopen. De tweede uitzondering betreft bestaande speciaalzaken 
met een maximale omzet van €700.000,- netto per jaar, waarbij tenminste 75% 
van de omzet uit rookwaren komt en die zich voor 1 januari 2019 hebben 
ingeschreven in het handelsregister en zich voor 1 januari 2021 bij de NVWA 
geregistreerd hebben op naam van 1 of 2 natuurlijke personen. Winkels die tot 
één van deze twee uitzonderingen behoren mogen hun tabaksproducten nog wel 
uitstallen. 

Het minder aantrekkelijk maken van tabaksverpakkingen met de invoering van 
een standaardverpakking heeft primair als doel om minder jongeren te laten 
beginnen met roken, maar ook het helpen met stoppen met roken van zowel jong 
als oud is een doel. Voor een verdere onderbouwing van deze maatregel verwijs ik 
u naar de factsheet Generieke Tabaksverpakkingen (Plain Packaging) van het 
Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging4. 

Per 1 januari 2023 zal de online verkoop van tabaksproducten niet meer 
toegestaan zijn. Deze maatregel is in lijn met de doelstelling omtrent het 
verminderen van verkooppunten in het Nationaal Preventieakkoord. Een 
vermindering van verkooppunten vermindert de blootstelling aan tabaksproducten 
en aanverwante producten en draagt bij aan de norm dat roken niet normaal is. 
Door online verkoop te verbieden, kan worden voorkomen dat de fysieke verkoop 
van tabaksproducten zich zal verplaatsen naar online verkoop wanneer de verkoop 
in fysieke winkels op korte termijn ook verder wordt beperkt. Ook zijn de huidige 
voorwaarden die gelden voor de verkoop van tabaksproducten, zoals de 
leeftijdgrens van 18 jaar, bij de online verkoop van tabaksproducten moeilijk te 
controleren. 

Sigarenspeciaalzaak De Olifant/De Eenhoorn is (onder meer) een 
sigarenspeciaalzaak. Omdat sigarenspeciaalzaken het belang van de verkoop van 
tabak dienen, worden daarmee indirect de belangen van de tabaksindustrie 
gediend. In verband met artikel 5.3 van het WHO Kaderverdrag inzake 
tabaksontmoediging dienen overheden terughoudend te zijn in hun contact met de 
tabaksindustrie om te voorkomen dat de tabaksindustrie invloed kan uitoefenen 
op de vaststelling van beleid en regelgeving. Met het oog op ons 
transparantiebeleid in het kader van het hierboven genoemde WHO Kaderverdrag 
inzake tabaksontmoediging worden uw brief en mijn antwoord openbaar gemaakt 

3 Van Hurck et al. "Impact of removing point-of-sale tobacco displays on smoking behaviour 
among adolescents in Europe: a quasi-experimental study." Tobacco Control 2019 
4  https ://www.trimbos. nl/aa  n bod/webwi nkel/af1398-factsheet-g enerieke-ta ba ksverpakkin-
g en-pla in-packaging/ 
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op: 
https : //www.rijksoverheid.ni/onderwerpen/roken/transpa  ra nt-over-contact- 	Kenmerk 
tabaksindustrie 	 3486808-1041403-VGP 

Namens staatssecretaris van Ooijen wil ik u nogmaals hartelijk danken voor uw 
brief. Ik hoop dat deze brief bijdraagt aan uw begrip voor de getroffen en 
geplande tabaksontmoedigingsmaatregelen en vertrouw erop u hiermee 
voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

de staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie, 
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