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1. Voorwoord
Nederland wordt van oudsher gezien als een tolerant land met een liberale inslag op het
gebied van regulering. Uit de 'Nanny State Index' van 2017 van het Institute of Economic
Affairs blijkt dat Finland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland de meest gereguleerde landen
zijn wat betreft alcohol, frisdrank, voedingswaren, e-sigaretten en tabak. Deze landen staan
dan ook hoog in de League Table. Tsjechië en Duitsland zijn de minst gereguleerde lidstaten
van de EU. In hetzelfde onderzoek staat Nederland op de op 5e plaats van onderen in de
Nanny State League Table.
Na de formatie van de vierpartijencoalitie in Nederland, is Paul Blokhuis van de ChristenUnie
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geworden. Hij heeft verklaard dat hij
van plan is om een 'Preventieakkoord' te introduceren, waarmee een reeks nieuwe regels zal
worden geïntroduceerd die zijn gericht op alcohol, voedsel en tabak. Uit de gelekte
bepalingen van dat akkoord komt onder andere naar voren dat het zou kunnen gaan om de
invoering van een minimumprijs om de prijs van alcohol te verhogen, een verbod op het
gebruik van herkenbare personages op verpakkingen van voedingsmiddelen en de invoering
van verplichte standaardverpakkingen voor tabaksproducten.
Volgens Christopher Snowdon van het Institute of Economic Affairs en de samensteller van
de Nanny State Index, kunnen deze aanvullende regels ervoor zorgen dat Nederland binnen
een jaar van een van de minst betuttelende landen van Europa, naar de top van de Nanny
State Index zal stijgen.
Diverse fabrikanten van consumentenproducten, alsmede politici en media hebben hun
zorgen uitgesproken dat deze regels te ver gaan en indruisen tegen de verwachte historische
behoefte aan keuzevrijheid onder de Nederlandse bevolking. Er zijn ook zorgen dat de regels
er worden doorgejaagd zonder dat is bewezen of geëvalueerd wat de mogelijke
(neve)effecten zijn.
In het licht van deze situatie heeft JTI, een tabaksfabrikant en lid van de Vereniging
Nederlandse Sigaretten- en Kerftabaksfabrikanten (VSK), de opdracht gegeven aan
Motivaction, als toonaangevend en onafhankelijk Nederlands onderzoeks- en adviesbureau,
om veldwerk te verrichten voor een nationaal onderzoek om te achterhalen hoe de
Nederlandse bevolking aankijkt tegen de huidige regelgeving, mogelijke verdere regulering
en specifiek het voorstel om verplichte standaardverpakkingen voor tabaksproducten in te
voeren in Nederland. Het doel van dit rapport is om een onafhankelijke en gekwantificeerde
evaluatie van de Nederlandse publieke opinie te verkrijgen met betrekking tot de
rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding van de regelgeving.
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2. Methodologie
Motivaction is als onafhankelijk onderzoeksbureau benaderd om veldwerk te verrichten voor
een nationaal representatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking. Motivaction heeft
het onderzoek goedgekeurd en geverifieerd voordat het is uitgezet. Afgezien van het
overeengekomen veldwerk wat betreft de steekproefomvang en constructie, had JTI noch
VSK geen enkel zicht of invloed op wie door Motivaction werden ondervraagd.
Motivaction heeft tussen 2 en 4 oktober 2018 2.279 Nederlandse volwassenen (18+) online
geïnterviewd. Het onderzoek was regionaal en demografisch representatief voor de
Nederlandse bevolking.
Door afronding of door uitsluiting van de categorie 'weet ik niet' is het mogelijk dat het
totaalpercentage lager is dan 100.

Over Motivaction
Motivaction is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau. Motivaction is aangesloten
bij twee toonaangevende internationale onderzoeksnetwerken, GlobalNR en WIN-Gallup.
Sinds de oprichting in 1984 toetst het bedrijf ideeën, innovatieplannen, producten en beleid
op succes, voor de korte en lange termijn. Motivaction doet dit empirisch, met kritische blik
en innovatieve onderzoeksmethoden. Motivaction is een verbonden lid van ESOMAR, de
wereldorganisatie van marktonderzoekers. Pieter Paul Verheggen van Motivaction is actief
als raadslid van ESOMAR. Motivaction is ook aangesloten bij WAPOR, World Association of
Public Opinion Research en AIMRI, Alliance of International Market Research Institutes.
Als u vragen heeft over het veldwerk, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen: Jeroen
Bruin, j.bruin@motivaction.nl
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Verstrekte informatie als toelichting op verplichte standaardverpakkingen
Om een gefundeerde en eerlijke mening te verkrijgen over hoe verplichte
standaardverpakkingen eruit kunnen zien wanneer ze geïntroduceerd worden, hebben we ter
referentie het uiterlijk van gelijkwaardige verplichte standaardverpakkingen in het Verenigd
Koninkrijk gebruikt. De veranderingen voor verpakkingen in Nederland (voor en na de
invoering van het beleid) is zowel visueel als in geschreven beschrijving aan respondenten
getoond:
Voor verplichte standaardverpakkingen moet alle branding worden verwijderd (inclusief
kleuren, afbeeldingen, logo's en logos en merken). De merknaam op de verpakking wordt
weergegeven in een voorgeschreven uniform klein lettertype. Het uiterlijk van alle
tabaksverpakkingen is hetzelfde, inclusief de kleur van de verpakking – voor- en achterkant,
waarschijnlijk grauw bruin/groen. Hieronder vindt u ter vergelijking een voorbeeld van een
huidige verpakking en een voorgestelde verplichte standaardverpakking.
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3. Samenvatting van de bevindingen van de nationale opiniepeiling
Nederlanders willen geen 'nanny state' met overregulering, of stappen in die richting zetten, en
zijn van mening dat dit negatieve consequenties voor de bevolking en de economie zal hebben.
 79%* is van mening dat de huidige regelgeving de keuzevrijheid van volwassenen te
veel beperkt (31%) of dat de huidige regelgeving de keuzevrijheid van volwassenen
niet beperkt, maar dat aanvullende regels dit wel zouden doen (49%). Slechts 21% is
van mening dat de huidige regelgeving de keuzevrijheid van een volwassene niet
beperkt en verder zou mogen gaan.
 77% is het ermee eens dat ze de vrijheid moeten hebben om te kopen en te
consumeren wat ze willen. Slechts 23% is van mening dat het de verantwoordelijkheid
van de overheid is om volwassen burgers te beschermen en te helpen om gezonder
en langer te leven.
 61% is van mening dat meer regelgeving slecht is voor het bedrijfsleven en de
economie.
 68% is van mening dat dit soort aanvullende regelgeving (meer regels en belasting op
lifestyleproducten) kwetsbare mensen het hardst treft, aangezien nieuwe belastingen
en lasten het gedrag niet veranderen, maar ze in plaats daarvan ertoe dwingt om
goedkopere producten, producten van lagere kwaliteit of illegale producten te
zoeken.
 70% is mening dat de overheid niet het recht heeft om hun voedselkeuze of levensstijl
te reguleren. Slechts 30% is van mening dat de overheid het recht heeft om richting te
geven aan hun voedselkeuze en levensstijl.
Nederlanders vinden niet dat er te weinig regelgeving is en denken dat een aantal bestaande
oude regels overbodig is.



Slecht 14% van de Nederlandse bevolking vindt dat er te weinig regelgeving is in
Nederland. De helft van de Nederlandse bevolking (52%) vindt dat er te veel
regelgeving in Nederland is en 34% vindt dat er precies genoeg regelgeving is.
De grote meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat een aantal regels van
de Nederlandse overheid en gemeentes onnodig zijn en te ver doorslaan en inbreuk
maken op de keuzevrijheid van mensen en bedrijven. Bijvoorbeeld: in bepaalde
gemeentes is het voor kinderen verboden om op de stoep te krijten (88% onnodig), in
sommige parken is het verboden om op het gras te lopen of te zitten, tenzij je daar
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een vergunning voor hebt (87% onnodig), een verbod op happy hours voor cafés (74%
onnodig) en huiseigenaren die niet zelf mogen beslissen in welke kleur ze hun huis
schilderen (71% onnodig).
Regels ter bescherming van de veiligheid van anderen of de algemene veiligheid
worden echter noodzakelijk geacht: 95% is het eens met het verbod om een telefoon
in de hand te hebben tijdens het rijden en 76% beschouwt de verplichting om op ieder
moment een geldig identiteitsbewijs te kunnen tonen als noodzakelijk.

De overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat de overheid het voorbeeld
van Duitsland en Zweden moet volgen en moet afwachten totdat is aangetoond wat de
werkelijke effectiviteit van verplichte standaardverpakkingen is en niet zoals het Verenigd
Koninkrijk en Frankrijk voorop moet lopen met de invoering van verplichte
standaardverpakkingen.


73% is van mening dat de Nederlandse overheid het voorbeeld van Duitsland en
Zweden moet volgen en geen verplichte standaardverpakkingen moet introduceren
voordat de effectiviteit is aangetoond van het beleid om roken terug te dringen.
Slechts 27% is van mening dat de Nederlandse overheid het voorbeeld van het
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Ierland moet volgen en als een van de eersten het
Australische beleid voor verplichte standaardverpakkingen moet overnemen.

* Statistische afronding wanneer twee getallen worden gecombineerd.
Het merendeel van de Nederlandse bevolking is van mening dat de invoering van een verplichte
standaardverpakking onnodig is, verkwisting van overheidstijd en -geld behelst, de laagste
prioriteit moet hebben in vergelijking met alternatieve beleidsgebieden binnen het ministerie
van Volksgezondheid en het roken niet terug zal dringen.





68% vindt het een slecht gebruik van overheidstijd en -geld.
68% vindt het niet nodig
63% is van mening dat met de invoering van verplichte standaardverpakkingen het
percentage rokers niet zal afnemen. Slechts 15% denkt dat het percentage rokers zal
afnemen en 23% zegt het niet te weten.
De invoering van verplichte standaardverpakkingen voor sigaretten scoort de laagste
prioriteit van tien beleidsgebieden binnen het ministerie van Volksgezondheid. Slechts
27% van alle Nederlanders vindt dit belangrijk en slechts 10% hiervan vindt dit zeer
belangrijk:
1. Wachttijden verminderen voor specialistische zorg – belangrijk 85%
2. Ter beschikking stellen van geschikte vaccins tegen overdraagbare ziekten, zoals
meningokokken – belangrijk 84%
3. Er zorg voor dragen dat patiënten tijdig worden doorverwezen naar specialisten –
belangrijk 84%
4. Meer investeringen in preventieve ouderenzorg – belangrijk 82%
5. Verbetering van speciale geestelijke gezondheidszorg – belangrijk 82%
6. Isolement en eenzaamheid voorkomen bij mensen met gezondheidsproblemen –
belangrijk 80%
7. Verbeteren van de transparantie en het beperken van de winstmarges van
zorgverzekeraars – belangrijk 79%
8. Effectievere handhaving van bestaande regels over het verbod op de verkoop van
alcohol en sigaretten aan minderjarigen – belangrijk 72%

6

9. Gezondheidswaarschuwingen invoeren voor producten met negatieve
gezondheidsassociaties: veel suiker, alcohol, fastfood – belangrijk 59%
10. Introductie van verplichte standaardverpakkingen voor tabaksproducten –
belangrijk 27% (zeer belangrijk 10% en enigszins belangrijk 17%)
De meerderheid van de Nederlandse bevolking is van mening dat als de overheid de verkoop
van sigaretten aan minderjarigen wil terugdringen, meer regelgeving in de vorm van verplichte
standaardverpakkingen niet het belangrijkste beleidsinstrument is.



59% is van mening dat het belangrijkste probleem met betrekking tot minderjarige
rokers in Nederland heeft te maken de slechte handhaving van het verbod op de
verkoop van tabak aan minderjarigen en niet met de tabaksverpakking.
61% is van mening dat we genoeg regels hebben voor tabaksproducten en dat de
overheid moet stoppen met reguleren en zich beter kan richten op voorlichting om
het roken terug te dringen.

Mensen denken dat als de staatssecretaris van Volksgezondheid verplichte
standaardverpakkingen invoert, dit in de toekomst ook zal worden ingevoerd voor andere
lifestyleproducten, met name alcohol.


Als er een verplichte standaardverpakking wordt ingevoerd voor sigaretten, acht een
meerderheid van de mensen de kans waarschijnlijk dat dit in de toekomst ook zal
gebeuren voor andere producten:
o Alcohol – waarschijnlijk 71%
o Fastfood – waarschijnlijk 57%
o Frisdrank – waarschijnlijk 55%
o Snoepgoed – waarschijnlijk 55%

De Nederlandse bevolking is van mening dat merken een belangrijk onderdeel vormen van de
keuzevrijheid van de consument en mits tabaksbedrijven zich aan de regelgeving inzake
waarschuwingen houden, ze zelf moeten kunnen bepalen hoe ze de ruimte op een pakje voor
hun merk benutten.



56% is van mening dat merkontwerpen, logos en kleuren belangrijke factoren zijn die
bijdragen aan de keuzevrijheid van de consument.
61% is van mening dat aangezien tabak een legaal product voor volwassenen is,
tabaksfabrikanten hun producten binnen de ruimte die op de verpakkingen is
toegestaan moeten kunnen 'branden' zoals ze willen, mits de met de overheid
overeengekomen waarschuwingen op de verpakking worden weergegeven. Slechts
34% vindt het acceptabel om 'branding' te verwijderen van legaal verkrijgbare
producten met merkverpakkingen, als het gebruik ervan wordt geassocieerd met een
ongezonde levensstijl.

De Nederlandse bevolking vindt het belangrijk dat de regering eerst een grondige beoordeling
en uitleg geeft van het bewijs, de effectiviteit en de negatieve gevolgen van het voorgestelde
beleid voordat er nieuwe wetgeving wordt aangenomen omtrent verplichte
standaardverpakkingen.


74% vindt een grondige beoordeling en een uitleg van de gevolgen voor de jeugd waar
het gaat om beginnen met roken belangrijk.
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71% vindt een grondige beoordeling en uitleg van de gevolgen voor de verkoop van
sigaretten aan minderjarigen belangrijk.
68% vindt een grondige beoordeling en uitleg van de gevolgen voor de omvang van de
criminaliteit van gesmokkelde of namaaksigaretten in Nederland belangrijk.
65% vindt een grondige beoordeling en uitleg van de waarschijnlijke kosten voor de
belastingbetaler belangrijk (misgelopen belasting vanwege een toename in het aantal
illegale sigaretten, politiekosten, enz.).
60% vindt een grondige beoordeling en uitleg van de aangetoonde effectiviteit van
het beleid in andere landen belangrijk.
54% vindt een grondige beoordeling en uitleg van de gevolgen voor de
overheidsbegrotingen voor de Nederlandse economie belangrijk.

De Nederlandse bevolking vindt het niet goed om tegelijkertijd meerdere regels te introduceren
zonder de effectiviteit van een specifieke beleidsregel te evalueren.








56% is het ermee eens dat de overheid ervoor moet zorgen dat zij goed heeft
beoordeeld of het verbod op glimmende verpakkingen als zilver en goud enig effect
heeft gehad op het rookgedrag, voordat er andere regels omtrent de verpakking of
het uitstallen van rookwaren worden ingevoerd.
58% is het ermee eens dat het geen zin heeft om verplichte standaardverpakkingen in
te voeren als de pakjes niet meer zichtbaar in winkels mogen worden uitgestald.
Slechts 39% vindt het de moeite waard om beide nieuwe beleidsregels om roken
terug te dringen uit te proberen, ongeacht de effectiviteit.
53% is het eens en 10% is het oneens (37% geen van beiden/weet ik niet) met de
uitspraak dat verplichte standaardverpakkingen niet als beleidsvoorstel mogen
worden ontwikkeld zonder voorafgaande evaluatie van de effectiviteit van het
bestaande Nederlandse beleid, zoals gezondheidswaarschuwingen en een verbod op
glimmende elementen, inclusief goud- en zilverkleurige elementen.
47% is het eens en 19% is het oneens (34% niet mee eens of niet mee oneens) met
de uitspraak dat verplichte standaardverpakkingen en een verbod op het zichtbaar
uitstallen niet tegelijkertijd mogen worden ingevoerd, omdat zodoende niet kan
worden beoordeeld welk afzonderlijk beleid effectief is.

De Nederlandse bevolking wil dat de overheid verantwoording aflegt of het beleid inzake
verplichte standaardverpakkingen acceptabel is onder de Nederlandse Grondwet en of met de
invoering van het beleid de beoogde doelen worden gerealiseerd.





60% is van mening dat verplichte standaardverpakkingen niet als beleidsidee mogen
worden ontwikkeld voordat de rechtmatigheid ervan is geëvalueerd in het licht van de
Nederlandse Grondwet en intellectuele-eigendomswetgeving.
56% is van mening dat als er verplichte standaardverpakkingen worden ingevoerd en
de gestelde doelen niet worden gerealiseerd, het beleid moet worden gestopt.
47% is het eens en 16% is het oneens (36% geen van beiden/weet ik niet) met de
uitspraak dat de staatssecretaris van Volksgezondheid verantwoordelijk moet worden
gehouden voor de effectiviteit van verplichte standaardverpakkingen als beleid.
Slechts 35% is van mening dat elke mogelijke maatregel om het roken terug te dringen
door de staatssecretaris van Volksgezondheid moet worden geprobeerd, ongeacht of
de effectiviteit van de maatregel is aangetoond.
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Minimaal de helft van de Nederlandse bevolking verwacht dat verplichte
standaardverpakkingen voor sigaretten negatieve gevolgen zal hebben en zal leiden tot illegale
praktijken.


De helft van de Nederlandse bevolking is van mening dat verplichte
standaardverpakkingen het makkelijker maken om sigarettenverpakkingen na te
maken en dat de verkoop van illegale sigaretten in Nederland zal toenemen.
o Waarschijnlijk – 50%
o Onwaarschijnlijk – 19%
o Weet ik niet – 31%
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