
 

 

 

Neutrale verpakkingen – Inspectieresultaten 2021 | 1 van 2 
 

 

 

 

Neutrale verpakkingen 
sigaretten en shag 
Inspectieresultaten 2021  

Deze factsheet beschrijft de resultaten van het toezicht op de 

naleving van neutrale verpakkingen van sigaretten en shag. 

Sinds 1 oktober 2021 gelden er neutrale verpakkingseisen voor alle sigaretten en shag in 

verkooppunten. De NVWA houdt toezicht op de naleving van de neutrale verpakkingseisen. In het 

laatste kwartaal van 2021 heeft de NVWA gecontroleerd of verkooppunten zijn gestopt met de 

verkoop van sigaretten en shag met oude verpakkingen. Waar nog oude verpakkingen werden 

aangetroffen, is handhavend opgetreden. 

Aanleiding  

Onderzoek toont aan dat met name jongeren neutrale verpakkingen van sigaretten en shag 

minder aantrekkelijk vinden en daardoor minder geneigd zijn deze producten uit te proberen (uit: 

Nationaal Preventieakkoord 2018). De Tabaks- en rookwarenwetgeving verplicht vanaf 1 oktober 

2020 dat sigaretten en shag worden verpakt in neutrale verpakkingen. Verpakkingen van deze 

producten hebben een donkergroen-bruine kleur (Pantone 448 C) en zijn ontdaan van alle 

merkuitingen (met uitzondering van de merknaam in een standaardlettertype en -grootte). 

 

Op 30 september 2021 eindigde de uitverkooptermijn van de oude verpakkingen van sigaretten 

en shag. Vanaf 1 oktober 2021 moeten alle verpakkingen van sigaretten en shag in 

verkooppunten voldoen aan de nieuwe verpakkingseisen. 
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Werkwijze 

De NVWA heeft van oktober t/m december 2021 risicogericht gecontroleerd of 

tabaksverkooppunten zich houden aan de neutrale verpakkingseisen. Het toezicht op de neutrale 

verpakkingen is additioneel meegenomen bij reguliere controles van het uitstalverbod. Gedurende 

deze periode zijn er in totaal 238 controles uitgevoerd bij tabaksverkooppunten, waarbij dit 

onderwerp is meegenomen. Zodra de inspecteur van de NVWA oude verpakkingen bedoeld voor de 

verkoop aantrof, is er handhavend opgetreden met een boete.  

 

Resultaten 

Er zijn in totaal 238 controles uitgevoerd bij tabaksverkooppunten. Bij 21 (9%) bedrijven is een 

overtreding vastgesteld waartegen is opgetreden met een boete, zie tabel 1.  

 

Tabel 1: uitgevoerde uitstalverbodinspecties bij verkooppunten 

sector aantal 

inspecties 

aantal 

maatregelen 

(RvB) 

Supermarkt 25 7 

Horeca 9 - 

Avondwinkel 8 3 

Tankstation 4 - 

Tabaksspeciaalzaak/gemakswinkel 153 7 

Overig 39 4 

Totaal 238 21 

 

Conclusie  

Er zijn in totaal 238 controles uitgevoerd bij tabaksverkooppunten op de naleving van de eisen 

die worden gesteld aan de verpakkingen van sigaretten en shag. Het merendeel van de 

tabaksverkooppunten verkocht sigaretten en shag waarvan de verpakkingen voldeden aan de 

wettelijke eisen. Er is bij 9% (21) van de gecontroleerde winkels opgetreden voor het aanbieden 

van niet-neutrale verpakkingen.  

 

 

Vervolgaanpak 

De NVWA zal bij heterdaadovertredingen of naar aanleiding van meldingen, waarbij nog oude 

verpakkingen worden verkocht, blijven optreden. De verwachting is dat het aantal maatregelen 

verder zal afnemen omdat de oude verpakkingen niet meer worden geproduceerd.  
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