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Leidschendam, 4 september 2013 

 

 

Betreft: vervolg debat wijziging Tabakswet 

 

Geachte woordvoerder, 

 

Met veel interesse hebben de gezamenlijke tabaksverkopers, verenigd in het Platform 

Verkooppunten Tabak (PVT), kennis genomen van de reactie van de staatssecretaris op 

uw vragen. Nederland telt circa 30.000 verkooppunten, het PVT vertegenwoordigt het 

overgrote deel hiervan. 

 

Tijdens de hoorzitting van 29 mei jl. hebben enkele leden van het PVT al van de 

mogelijkheid gebruik gemaakt ons standpunt nader toe te lichten. Hiervoor zijn wij de 

Kamer zeer erkentelijk. Middels deze brief wil het PVT u attenderen op een aantal zaken 

die naar onze mening ontbreken in de brief van de staatssecretaris danwel aandacht 

behoeven in de verdere behandeling van deze wetswijziging. 

 

Draagvlak 

Het PVT is van mening dat blijven werken aan draagvlak een minimum vereiste is voor 

de wetgeving en dat heldere, eenduidige regels voor iedereen moeten gelden. Wij 

onderschrijven de stelling van de staatssecretaris dat enkel een wettelijke maatregel 

geen groot effect heeft op het percentage jongeren dat rookt. Wij zijn daarom erg blij 

met de aangekondigde brede draagvlakcampagne die volgens ons broodnodig is. Wij 

vragen echter om in de communicatie rondom de bewustwording niet alleen 

maatschappelijke organisaties, scholen, etc. maar nadrukkelijk ook alle verkooppunten 

van tabak te betrekken. Uiteindelijk zijn ook wij dagelijks betrokken bij het naleven van 

deze leeftijdsgrens. De detailhandel investeert hier zelf ook actief in, maar is van mening 

dat een gezamenlijke, gecoördineerde aanpak richting jongeren én ouders tot (nog) 

beter resultaat zal leiden. 

 

Strafbaarstelling 

Wij blijven het belang benadrukken van strafbaarstelling van het bezit van 

tabaksproducten voor jongeren onder de 18 jaar. Wij vinden dat dit thuishoort bij deze 

wetswijziging. Het draagt bij aan eenduidige, heldere regelgeving en communicatie voor 

alcohol en tabak: een nadrukkelijke wens van de staatssecretaris en een groot deel van 

uw Kamer. Simpel en duidelijk: het bezit van alcohol en tabak als je onder de 18 bent is 

strafbaar en kan je een boete opleveren. Dit zal de naleving van de leeftijdsgrens en de 

bewustwording bij jongeren zeer ten goede komen. Het is spijtig dat de staatssecretaris 

aangeeft dat het ministerie deze maatregel niet eens overwogen heeft.  

 

Volgens ons zijn er voldoende aanknopingspunten om dit alsnog te regelen. Dit kan 

onder andere op basis van diverse internationale verdragen (waaronder het WHO-

Kaderverdrag inzake Tabaksontmoediging) en de grondwet, waarin wordt opgeroepen om 

maatregelen te nemen ter bescherming van de (jeugd)gezondheid. Zo kan een 

gelijkluidende bepaling als in artikel 45 van de Drank- en Horecawet ook in de Tabakswet 

worden opgenomen. De juridische grondslag van dit artikel ligt in het tegengaan van 

alcoholmisbruik door jongeren en in het voorkomen van verstoring van de openbare 

orde. Volksgezondheid speelt dus wel degelijk een rol in het strafbaar stellen van het 
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bezit. Ook kan gekozen worden voor een bestuurlijke sanctie op grond van medeplegen. 

De huidige Tabakswet biedt al de mogelijkheid een bestuurlijke boete op te leggen (art. 

11b) aan personen die handelen in strijd met de wet. Via de Algemene Wet 

Bestuursrecht is het dan ook wellicht mogelijk een bestuurlijke boete op te leggen aan 

jongeren onder de 18 jaar die tabak in bezit hebben. Een andere mogelijkheid is om dit 

via de Wet Publieke Gezondheid, waarin op grond van artikel 5 lid 2 burgemeester en 

wethouders worden verplicht maatregelen te nemen ten behoeve van de 

(jeugd)gezondheidszorg, te regelen. Naar onze mening bieden deze voorbeelden een 

aantal concrete mogelijkheden en grondslagen om de strafbaarstelling te regelen. Wij 

roepen u dan ook op dit via motie of amendement te bewerkstelligen. Dit zal de 

handhaving en naleving zeer ten goede komen. 

 

Beperking verkooppunten 

Het PVT heeft tevens kennis genomen van het voorstel van het lid Van Gerven (SP) om 

het aantal verkooppunten te beperken. Het PVT vindt dit voorstel buiten alle proporties 

en ontijdig. Gezien de ingrijpende aard van dit voorstel willen wij u dringend verzoeken 

dit voorstel op dit moment niet te behandelen. Met de staatssecretaris zijn wij van 

mening dat deze zeer ingrijpende maatregel allereerst goed onderzocht en afgewogen 

moet worden. De werkgelegenheidseffecten van een dergelijke maatregel zouden enorm 

zijn zonder dat bekend is wat het effect is op het rookgedrag (van jongeren). Bovendien 

tonen bij ons bekende gegevens aan dat er geen correlatie bestaat tussen het aantal 

verkooppunten en het aantal (jeugd)rokers. 

 

Kortom 

De gezamenlijke tabaksverkopers onderkennen de wens van de meerderheid van de 

Tweede Kamer om tot een verhoging van de leeftijdsgrens voor het kopen van 

tabaksproducten te komen. Het goed naleven van deze leeftijdsgrens is de volgende 

stap. Daarvoor is duidelijkheid richting jongeren essentieel. Wij doen daarom een 

dringend beroep op u om eenzelfde regime toe te passen voor het bezit van tabaks- en 

alcoholproducten voor jongeren. Concreet: het bezit van deze producten is strafbaar 

onder de 18 jaar. Wij vragen u de strafbaarstelling door middel van een motie of 

amendement te bewerkstelligen. 

 

Wij zijn altijd graag bereid onze standpunten en het juridisch advies nader toe te lichten. 

Voor vragen kunt u via bovenstaande gegevens contact met ons opnemen. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Platform Verkooppunten Tabak 

 

BETA 

BOVAG 

CBL 

NOVE 

NSO 

TZN 

VNPI 

 

 

 

 


