
  

  

    

    

Q1_1 Hoe vaak gebruik je de volgende producten? Kant-en-klare sigaretten 

  
Allen 

(n = 2279) 

Iedere dag 10% 

Meerdere keren per week 3% 

Soms 8% 

Gebruik ik niet maar heb ik gebruikt 28% 

Heb ik nooit gebruikt 51% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q1_2 Hoe vaak gebruik je de volgende producten? Zelfgerolde sigaretten (shag) 

  
Allen 

(n = 2279) 

Iedere dag 10% 

Meerdere keren per week 2% 

Soms 4% 

Gebruik ik niet maar heb ik gebruikt 24% 

Heb ik nooit gebruikt 60% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

   

Q1_3 Hoe vaak gebruik je de volgende producten? Sigaren 

  
Allen 

(n = 2279) 

Iedere dag 1% 

Meerdere keren per week 1% 

Soms 5% 

Gebruik ik niet maar heb ik gebruikt 14% 

Heb ik nooit gebruikt 79% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

    



    

    

    

Q1_4 Hoe vaak gebruik je de volgende producten? Electronische sigaret / e-sigaret / verdamper 

  
Allen 

(n = 2279) 

Iedere dag 2% 

Meerdere keren per week 1% 

Soms 3% 

Gebruik ik niet maar heb ik gebruikt 9% 

Heb ik nooit gebruikt 85% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q2 In de afgelopen jaren is er discussie en berichtgeving in de media geweest over de vraag of 

overheidsbeleid of -maatregelen onze individuele vrijheid om te leven zoals we dat willen te veel 

beperkt. Als je denkt aan wet- en regelgeving in Nederland, welke van de volgende uitspraken 

komt dan het meest in de buurt van jouw mening (zelfs als geen enkele uitspraak precies je mening 

weergeeft)? 

  
Allen 

(n = 2279) 

Ik denk dat er te veel regelgeving is in Nederland 52% 

Ik denk dat er precies genoeg regelgeving is in Nederland 34% 

Ik denk dat er te weinig regelgeving is in Nederland 14% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q3_1 Hieronder staan een aantal regels die in Nederland gelden.  

Kun je voor iedere regel aangeven of de regels naar jouw mening nodig of onnodig zijn? 

Huiseigenaren mogen niet voor zichzelf beslissen in welke kleur ze hun huis schilderen 

  
Allen 

(n = 2279) 

Nodig 29% 

Onnodig 71% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q3_2 Het is verboden een telefoon in de hand te hebben terwijl je een auto bestuurt 

  
Allen 

(n = 2279) 

Nodig 95% 

Onnodig 5% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

    

    

    



    

Q3_3 In sommige gemeentes is het voor kinderen verboden om op de stoep te krijten 

  
Allen 

(n = 2279) 

Nodig 12% 

Onnodig 88% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q3_4 Het is in sommige parken verboden om op het gras te zitten als je daar geen vergunning voor 

hebt 

  
Allen 

(n = 2279) 

Nodig 13% 

Onnodig 87% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q3_5 Je bent verplicht om op ieder moment een geldig identiteitsbewijs te kunnen tonen 

  
Allen 

(n = 2279) 

Nodig 76% 

Onnodig 24% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q3_6 Happy hours zijn verboden voor café's 

  
Allen 

(n = 2279) 

Nodig 26% 

Onnodig 74% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

  



    

Q4a In de Nanny State Index van het Institute of Economic Affairs hebben Finland, het VK en 

Ierland de hoogste niveaus van regulering op alcohol, frisdrank, voedsel, e-sigaretten en tabak. 

Deze landen staan hoog op de Nanny State Index League Table. Duitsland en de Tsjechische 

Republiek zijn de minst gereguleerde EU-lidstaten. In de studie van 2017 stond ook Nederland laag 

op de Nanny State League Table. Voorgestelde regulering door de regering betekent echter dat 

Nederland in de toekomst hoogstwaarschijnlijk zal stijgen in de lijst en mogelijk tot de top 3 van de 

Nanny State Index League Table zal behoren.  Voorstanders van regelgeving voor alcohol, 

frisdranken, voedsel, e-sigaretten en tabak stellen dat wetgeving de burgers beschermt en hen 

helpt gezonder en langer te leven. Tegenstanders zeggen dat deze wetten de vrijheid beperken en 

een negatieve invloed hebben op de keuze van de consument.  Kun je voor elk van onderstaande 

uitspraken aangeven welke het best jouw mening weergeeft over het huidige niveau van 

regulering in Nederland: PAAR A 

  
Allen 

(n = 2279) 

Als een volwassen Nederlander zou ik de vrijheid moeten hebben om te kopen en te 

consumeren wat ik wil 
77% 

Ik ben van mening dat het de verantwoordelijkheid van de overheid is om mij als 

volwassen Nederlander te beschermen en mij te helpen een gezonder en langer leven te 

leiden. 

23% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q4b PAAR B 

  
Allen 

(n = 2279) 

Ik ben van mening dat meer regelgeving slecht voor het bedrijfsleven is en slecht voor de 

economie 
61% 

Ik ben van mening dat meer regelgeving goed voor het bedrijfsleven is en goed voor de 

economie 
39% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q4c PAAR C 

  
Allen 

(n = 2279) 

Ik ben van mening dat dit soort aanvullende regelgeving kwetsbare mensen het hardst 

treft, omdat nieuwe belastingen en lasten gedrag niet veranderen, maar hen in plaats 

daarvan dwingen om op zoek te gaan naar goedkopere of illegale producten of producten 

van een lagere kwaliteit 

68% 

Ik ben van mening dat het kwetsbare mensen helpt omdat nieuwe belastingen, plichten 

en lasten hen dwingen hun gedrag te veranderen 
32% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

    

    

    

    



Q4d PAAR D 

  
Allen 

(n = 2279) 

Ik ben van mening dat de overheid het recht heeft om richting te geven aan mijn 

voedselkeuze en aan mijn levensstijl 
30% 

Ik ben van mening dat de overheid geen recht heeft om richting te geven aan mijn 

voedselkeuze en aan mijn levensstijl 
70% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q5 Volgens de Nederlandse grondwet zijn er een aantal basisrechten die beschermd zijn. Deze 

omvatten het verbod op discriminatie, het recht om te stemmen, het recht op vrijheid en de 

bescherming van de vrijheid van meningsuiting. Wanneer je de Nederlandse grondwet en 

regelgeving in Nederland vandaag in gedachten houdt, welke van de volgende uitspraken komt het 

dichtst in de buurt van jouw mening? 

  
Allen 

(n = 2279) 

Ik ben van mening dat het huidige niveau van regelgeving in Nederland de keuzevrijheid 

van een volwassene te veel beperkt 
31% 

Ik ben van mening dat het huidige niveau van regelgeving in Nederland de keuzevrijheid 

van een volwassene niet beperkt maar dat verdere regelgeving dit wel zal doen 
49% 

Ik ben van mening dat het huidige niveau van regelgeving in Nederland de keuzevrijheid 

van een volwassene niet beperkt en kan worden uitgebreid 
21% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q6_1 Paul Blokhuis van de ChristenUnie is de staatssecretaris van Volksgezondheid in de regering. 

Hij heeft onlangs aangekondigd dat hij verplichte standaardverpakkingen in Nederland wil 

introduceren voor tabaksproducten. Als sigarettenverpakkingen verplicht zullen worden 

gestandaardiseerd - hoe waarschijnlijk of onwaarschijnlijk denk je dat het is, dat de staatssecretaris 

er naar zal streven om in de toekomst ook verplichte standaardverpakkingen bij andere producten 

met negatieve gezondheidsassociaties zal introduceren? Alcohol 

  
Allen 

(n = 2279) 

Zeer waarschijnlijk 37% 

Enigszins waarschijnlijk 34% 

Enigszins onwaarschijnlijk 19% 

Zeer onwaarschijnlijk 10% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

  



Q6_2 Frisdrank 

  
Allen 

(n = 2279) 

Zeer waarschijnlijk 18% 

Enigszins waarschijnlijk 37% 

Enigszins onwaarschijnlijk 30% 

Zeer onwaarschijnlijk 15% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q6_3 Snoepgoed 

  
Allen 

(n = 2279) 

Zeer waarschijnlijk 19% 

Enigszins waarschijnlijk 36% 

Enigszins onwaarschijnlijk 29% 

Zeer onwaarschijnlijk 16% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q6_4 Fast food 

  
Allen 

(n = 2279) 

Zeer waarschijnlijk 21% 

Enigszins waarschijnlijk 36% 

Enigszins onwaarschijnlijk 30% 

Zeer onwaarschijnlijk 13% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q7a Wat denk jij? De introductie van een verplichte standaardverpakking in Nederland is… 

  
Allen 

(n = 2279) 

Goed gebruik van overheidstijd en geld 32% 

Slecht gebruik van overheidstijd en geld 68% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

    

    

    

  



Q7b Wat denk jij? De introductie van verplichte standaardverpakkingen in Nederland is… 

  
Allen 

(n = 2279) 

Nodig 32% 

Niet nodig 68% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q7c Wat denk jij? De introductie van verplichte standaardverpakkingen in Nederland is… 

  
Allen 

(n = 2279) 

Zal het moeilijker maken voor consumenten om in een kiosk of winkel te hun eigen merk 

te kunnen vinden 
43% 

Zal het niet moeilijker maken voor consumenten om in een kiosk of winkel hun eigen 

merk te kunnen vinden 
57% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q8 Sommige mensen zeggen dat een verandering van meerdere verschillende merkontwerpen 

naar verplichte standaardverpakkingen het makkelijker zou maken om nep-sigarettenverpakkingen 

te produceren en dat het aantal illegale sigaretten dat in Nederland wordt verkocht zou stijgen. 

Denk je dat dit waarschijnlijk of onwaarschijnlijk is? 

  
Allen 

(n = 2279) 

Waarschijnlijk 50% 

Onwaarschijnlijk 19% 

Weet ik niet 31% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q9_1 In Nederland is tabak een legaal product dat verkocht kan worden aan mensen van 18 jaar en 

ouder. Er is al uitgebreide wetgeving - inclusief verbod op tabaksreclame en verpakkingen bestaan 

voor 65% uit waarschuwingen. Op basis van je kennis, in welke mate ben je het eens of oneens met 

de volgende uitspraken? Ik ben van mening dat de belangrijkste reden voor jeugdroken in 

Nederland de slechte handhaving van het verbod op de verkoop van tabak aan minderjarigen is, en 

niet aan de tabaksverpakking ligt 

  
Allen 

(n = 2279) 

Helemaal mee eens 31% 

Enigszins mee eens 28% 

Niet mee eens, niet mee oneens 26% 

Mee oneens 11% 

Helemaal mee oneens 4% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

    

    

    

    



Q9_2 Ik ben van mening dat we al genoeg regels hebben voor tabaksproducten. De overheid moet 

stoppen met reguleren en zich richten op voorlichting als ze het roken wil verminderen 

  
Allen 

(n = 2279) 

Helemaal mee eens 35% 

Enigszins mee eens 26% 

Niet mee eens, niet mee oneens 19% 

Mee oneens 13% 

Helemaal mee oneens 7% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q9_3 Ik ben van mening dat elke poging om het roken te verminderen het proberen waard is, 

ongeacht of de effectiviteit ervan is bewezen 

  
Allen 

(n = 2279) 

Helemaal mee eens 23% 

Enigszins mee eens 25% 

Niet mee eens, niet mee oneens 28% 

Mee oneens 17% 

Helemaal mee oneens 6% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q10_1 Er zijn een aantal onderwerpen die strijden om de aandacht en de middelen die ter 

beschikking staan van het ministerie van Volksgezondheid. Overheidsbudgetten laten niet toe dat 

alle onderwerpen tegelijkertijd worden behandeld en er moeten prioriteit worden gesteld.  

Hoe belangrijk of onbelangrijk vindt je het dat de staatssecretaris van Volksgezondheid prioriteit 

geeft aan elk van de volgende onderwerpen? Ter beschikking stellen van geschikte vaccins tegen 

overdraagbare ziekten, zoals meningokokken 

  
Allen 

(n = 2279) 

Heel belangrijk 58% 

Enigszins belangrijk 26% 

Niet belangrijk, niet onbelangrijk 12% 

Enigszins onbelangrijk 3% 

Heel onbelangrijk 1% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

  



Q10_2 Meer investeringen in preventieve ouderenzorg 

  
Allen 

(n = 2279) 

Heel belangrijk 50% 

Enigszins belangrijk 32% 

Niet belangrijk, niet onbelangrijk 15% 

Enigszins onbelangrijk 3% 

Heel onbelangrijk 1% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q10_3 Effectievere handhaving van bestaande regels over het verbod op de verkoop van alcohol 

en sigaretten aan minderjarigen 

  
Allen 

(n = 2279) 

Heel belangrijk 38% 

Enigszins belangrijk 34% 

Niet belangrijk, niet onbelangrijk 18% 

Enigszins onbelangrijk 7% 

Heel onbelangrijk 3% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q10_4 Wachttijden verminderen voor specialistische zorg 

  
Allen 

(n = 2279) 

Heel belangrijk 56% 

Enigszins belangrijk 29% 

Niet belangrijk, niet onbelangrijk 12% 

Enigszins onbelangrijk 2% 

Heel onbelangrijk 0% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q10_5 Verbetering van speciale geestelijke gezondheidszorg 

  
Allen 

(n = 2279) 

Heel belangrijk 49% 

Enigszins belangrijk 33% 

Niet belangrijk, niet onbelangrijk 14% 

Enigszins onbelangrijk 3% 

Heel onbelangrijk 0% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 



Q10_6 Gezondheidswaarschuwingen introduceren bij producten met negatieve 

gezondheidsassociaties: veel suiker, alcohol, fastfood 

  
Allen 

(n = 2279) 

Heel belangrijk 22% 

Enigszins belangrijk 37% 

Niet belangrijk, niet onbelangrijk 26% 

Enigszins onbelangrijk 10% 

Heel onbelangrijk 6% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q10_7 Introductie van verplichte standaardverpakkingen op tabaksproducten 

  
Allen 

(n = 2279) 

Heel belangrijk 10% 

Enigszins belangrijk 17% 

Niet belangrijk, niet onbelangrijk 31% 

Enigszins onbelangrijk 20% 

Heel onbelangrijk 23% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q10_8 Er zorg voor dragen dat patiënten tijdig worden doorverwezen naar specialisten 

  
Allen 

(n = 2279) 

Heel belangrijk 55% 

Enigszins belangrijk 29% 

Niet belangrijk, niet onbelangrijk 13% 

Enigszins onbelangrijk 3% 

Heel onbelangrijk 1% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q10_9 Het beperken van de winstmarges van zorgverzekeraars 

  
Allen 

(n = 2279) 

Heel belangrijk 57% 

Enigszins belangrijk 22% 

Niet belangrijk, niet onbelangrijk 15% 

Enigszins onbelangrijk 4% 

Heel onbelangrijk 1% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 



Q10_10 Isolement en eenzaamheid voorkomen bij mensen met gezondheidsproblemen 

  
Allen 

(n = 2279) 

Heel belangrijk 45% 

Enigszins belangrijk 35% 

Niet belangrijk, niet onbelangrijk 16% 

Enigszins onbelangrijk 2% 

Heel onbelangrijk 1% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q11_1 In welke mate ben je het eens of oneens met de volgende uitspraken over de rol van 

merken op producten? Onderscheidende merkontwerpen, logo's en kleuren zijn een belangrijk 

onderdeel om de keuzevrijheid van de consument te helpen 

  
Allen 

(n = 2279) 

Helemaal mee eens 22% 

Enigszins mee eens 33% 

Niet mee eens, niet mee oneens 33% 

Mee oneens 8% 

Helemaal mee oneens 3% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q11_2 Omdat tabak een legaal product is voor volwassenen, moeten tabaksfabrikanten hun 

producten binnen de ruimte die op de verpakkingen is toegestaan kunnen 'branden' zoals ze 

willen, op voorwaarde dat ze overeengekomen waarschuwingen van de overheid weergeven 

  
Allen 

(n = 2279) 

Helemaal mee eens 29% 

Enigszins mee eens 32% 

Niet mee eens, niet mee oneens 28% 

Mee oneens 9% 

Helemaal mee oneens 3% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q11_3 Het is acceptabel om 'branding' te verwijderen van legaal beschikbare producten met 

merkverpakkingen, als het gebruik ervan ongezonde leefstijlassociaties kan hebben 

  
Allen 

(n = 2279) 

Helemaal mee eens 12% 

Enigszins mee eens 22% 

Niet mee eens, niet mee oneens 43% 

Mee oneens 17% 

Helemaal mee oneens 7% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 



Q12_1 Hoe belangrijk of onbelangrijk vindt je het dat de regering eerst een grondige beoordeling 

en uitleg geeft van elk van de volgende mogelijke gevolgen, voordat wetgeving wordt aangenomen 

over 'gestandaardiseerde' verpakkingen voor sigaretten? Gevolgen voor de jeugd waar het gaat om 

beginnen met roken 

  
Allen 

(n = 2279) 

Heel belangrijk 44% 

Enigszins belangrijk 30% 

Niet belangrijk, niet onbelangrijk 18% 

Enigszins onbelangrijk 5% 

Heel onbelangrijk 2% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q12_2 Gevolgen voor de overheidsbegrotingen voor de Nederlandse economie 

  
Allen 

(n = 2279) 

Heel belangrijk 22% 

Enigszins belangrijk 32% 

Niet belangrijk, niet onbelangrijk 33% 

Enigszins onbelangrijk 8% 

Heel onbelangrijk 5% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q12_3 Gevolgen voor de verkoop van sigaretten aan minderjarigen 

  
Allen 

(n = 2279) 

Heel belangrijk 39% 

Enigszins belangrijk 32% 

Niet belangrijk, niet onbelangrijk 22% 

Enigszins onbelangrijk 4% 

Heel onbelangrijk 2% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q12_4 Gevolgen voor het volume van de criminaliteit van gesmokkelde of namaaksigaretten in 

Nederland 

  
Allen 

(n = 2279) 

Heel belangrijk 35% 

Enigszins belangrijk 33% 

Niet belangrijk, niet onbelangrijk 24% 

Enigszins onbelangrijk 5% 

Heel onbelangrijk 2% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 



Q12_5 Bewijs van effectiviteit van het beleid in andere landen 

  
Allen 

(n = 2279) 

Heel belangrijk 26% 

Enigszins belangrijk 34% 

Niet belangrijk, niet onbelangrijk 28% 

Enigszins onbelangrijk 7% 

Heel onbelangrijk 5% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q12_6 Waarschijnlijke kosten voor de belastingbetaler (verloren belasting als gevolg van toename 

van illegale sigaretten, kosten voor politie, enz.) 

  
Allen 

(n = 2279) 

Heel belangrijk 33% 

Enigszins belangrijk 32% 

Niet belangrijk, niet onbelangrijk 25% 

Enigszins onbelangrijk 6% 

Heel onbelangrijk 4% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q13_1 Er zijn in Nederland voorgestelde doelen om het aantal rokers tegen 2040 te verminderen 

tot minder dan 5% van de volwassenen. Normaal gesproken wordt elk voorgesteld beleid 

onderzocht op mogelijke kosten en baten en op de waarschijnlijkheid van effectiviteit.  

In welke mate ben je het eens of oneens met de volgende uitspraken? Verplichte 

standaardverpakkingen mogen niet als beleidsvoorstel worden ontwikkeld zonder voorafgaande 

evaluatie van de effectiviteit van bestaand Nederlands beleid (zoals bijvoorbeeld 

gezondheidswaarschuwingen en een verbod op 'glanzende' elementen, waaronder zilver en 

gouden kleuren) 

  
Allen 

(n = 2279) 

Helemaal mee eens 25% 

Enigszins mee eens 28% 

Niet mee eens, niet mee oneens 37% 

Mee oneens 7% 

Helemaal mee oneens 3% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

  



Q13_2 De staatssecretaris van Volksgezondheid moet verantwoordelijk worden gehouden voor de 

effectiviteit van verplichte standaardverpakkingen 

  
Allen 

(n = 2279) 

Helemaal mee eens 20% 

Enigszins mee eens 27% 

Niet mee eens, niet mee oneens 36% 

Mee oneens 11% 

Helemaal mee oneens 5% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q13_3 Als gestandaardiseerde verpakkingen worden geïntroduceerd en niet aan de gestelde 

doelen voldoen, moet het beleid worden gestopt 

  
Allen 

(n = 2279) 

Helemaal mee eens 30% 

Enigszins mee eens 26% 

Niet mee eens, niet mee oneens 32% 

Mee oneens 9% 

Helemaal mee oneens 3% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q13_4 Gestandaardiseerde verpakkingen mogen niet als beleidsidee worden ontwikkeld zonder 

voorafgaande beoordeling van de legaliteit in het licht van de Nederlandse grondwet en 

intellectuele eigendomsrechten 

  
Allen 

(n = 2279) 

Helemaal mee eens 30% 

Enigszins mee eens 30% 

Niet mee eens, niet mee oneens 35% 

Mee oneens 5% 

Helemaal mee oneens 2% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q13_5 Elke mogelijke maatregel om het roken te verminderen, moet door de staatsecretaris 

worden uitgeprobeerd, ongeacht het bewijs van de effectiviteit ervan 

  
Allen 

(n = 2279) 

Helemaal mee eens 14% 

Enigszins mee eens 21% 

Niet mee eens, niet mee oneens 32% 

Mee oneens 22% 

Helemaal mee oneens 11% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 



Q14 Er is geen richtlijn die de Nederlandse overheid verplicht om gestandaardiseerde verpakkingen 

in te voeren. Duitsland en Zweden hebben formeel verklaard geen plannen te hebben om 

gestandaardiseerde verpakkingen in te voeren. Hun respectievelijke gezondheids- of 

voedselministers hebben verklaard dat er geen bewijs is van de effectiviteit ervan en dat dit niet 

nodig is bovenop de bestaande regelgeving. Het VK, Frankrijk en Ierland hebben daarentegen 

besloten om het gestandaardiseerde verpakkingsbeleid van Australië te repliceren, op basis van de 

bewering dat het in Australië heeft gewerkt. Welk voorbeeld zou de Nederlandse overheid volgens 

jou moeten volgen bij het kiezen van een al dan niet gestandaardiseerde verpakking? 

  
Allen 

(n = 2279) 

De Nederlandse overheid moet het voorbeeld van Duitsland en Zweden volgen en geen 

standaardverpakkingen introduceren totdat er meer aanwijzingen zijn dat het beleid effect 

heeft en roken vermindert. 

73% 

De Nederlandse overheid moet het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en 

Ierland volgen en een van de eerste navolgers worden van het gestandaardiseerde 

verpakkingsbeleid van Australië 

27% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q15_1 De huidige voorschriften voor gezondheidswaarschuwingen in woord en beeld hebben 

effect op 65% van het sigarettenpakje. Er is een recente toevoeging aan het verbod op het gebruik 

van glanzende materialen zoals zilver en goud. Er is nu het nieuwe voorstel voor 

'gestandaardiseerde' verpakkingen en de regering stelt ook een uitstalverbod op 

sigarettenverpakkingen voor. Een uitstalverbod zou betekenen dat sigaretten achter deuren 

worden verborgen, zodat de pakjes niet langer publiekelijk worden getoond. Een volwassen roker 

die sigaretten koopt, kan niet van tevoren zien of een verkoper zijn product op voorraad heeft of 

tegen welke prijs. 

In welke mate ben je het eens of oneens met de volgende uitspraken? De overheid moet ervoor 

zorgen dat zij goed heeft beoordeeld of het verbod op glimmende verpakkingen zoals goud en 

zilver enig effect heeft gehad op het rookgedrag voordat er andere voorschriften worden 

geïntroduceerd rond verpakking of het zichtbaar uitstallen van verpakkingen 

  
Allen 

(n = 2279) 

Helemaal mee eens 28% 

Enigszins mee eens 28% 

Niet mee eens, niet mee oneens 33% 

Mee oneens 7% 

Helemaal mee oneens 4% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q15_2 Gestandaardiseerde verpakkingen en een verbod op het zichtbaar uitstallen mogen niet 

tegelijkertijd worden ingevoerd, omdat dit het onmogelijk maakt om te beoordelen welk 

afzonderlijk beleid effectief is 

  
Allen 

(n = 2279) 

Helemaal mee eens 22% 

Enigszins mee eens 25% 

Niet mee eens, niet mee oneens 34% 

Mee oneens 12% 

Helemaal mee oneens 7% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

    



Q15_3 Het heeft geen zin om gestandaardiseerde verpakkingen te introduceren als de pakjes niet 

meer in de winkel te zien zijn 

  
Allen 

(n = 2279) 

Helemaal mee eens 31% 

Enigszins mee eens 27% 

Niet mee eens, niet mee oneens 25% 

Mee oneens 13% 

Helemaal mee oneens 5% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q15_4 Het is de moeite waard om elk nieuw beleid te proberen om roken te verminderen, 

ongeacht de effectiviteit 

  
Allen 

(n = 2279) 

Helemaal mee eens 17% 

Enigszins mee eens 22% 

Niet mee eens, niet mee oneens 30% 

Mee oneens 20% 

Helemaal mee oneens 12% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

Q16 Denk je dat een overstap naar gestandaardiseerde verpakkingen het percentage rokers zou 

verlagen? 

  
Allen 

(n = 2279) 

Ja 15% 

Nee 63% 

Weet ik niet 23% 

Totaal Ondervraagden n = 2279 

Totaal Ongewogen n = 2279 

    

 


