
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2012–2013 

32 011 Tabaksbeleid 

Nr. 27  BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 6 september 2013 

Met deze brief informeer ik u, mede namens de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de toezegging aan de heer 
Oskam (CDA) n.a.v. de mondelinge vragen die hij 28 mei jl. aan de 
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft gesteld over Shisha 
lounges (Handelingen II 2012/13, nr. 87, item 4, blz. 6–7). De vraag was of 
het mogelijk is om, samen met mijn collega van Volksgezondheid Welzijn 
en Sport, na te gaan welke substanties waterpijpen bevatten die in 
zogenoemde Shisha lounges worden gerookt. 

Er zijn vele soorten waterpijptabak. De substanties die via de waterpijp 
worden gerookt bevatten verschillende kruidenextracten en smaakstoffen. 
Ook kan het mengsel tabak bevatten. Wanneer het tabak bevat dan is de 
Tabakswet van toepassing. Deze wet verplicht tabaksfabrikanten ieder jaar 
voor elk tabaksproduct een lijst in te dienen bij het RIVM. In deze lijst 
moeten zij opgeven welke additieven hun product bevat en in welke 
hoeveelheden. Het RIVM maakt deze informatie openbaar via de website 
«tabakinfo.nl». Op deze website is een online databank te vinden, waar de 
additieven per merk en type tabaksproduct te vinden zijn. Omdat Shisha 
tabak een opkomend verschijnsel is, is de aangeleverde informatie voor 
waterpijptabak nog beperkt. De online databank biedt op dit moment 
inzicht in de toevoegingen van één merk (dit betreft de informatie over 
2011). Naar verwachting zal de informatie over de waterpijptabak op deze 
website de komende jaren toenemen, als de ingrediënteninformatie over 
2012 en 2013 wordt gepubliceerd. Via deze weg wordt van het deel van de 
Shisha markt dat tabak bevat, duidelijk welke ingrediënten het betreft. 
Mocht overigens worden geconstateerd dat in een Shisha lounge de 
Opiumwet wordt overtreden, bijvoorbeeld wanneer ter plaatse soft- of 
harddrugs aanwezig zijn, dan kan uiteraard zowel bestuursrechtelijk als 
strafrechtelijk worden opgetreden op grond van de Opiumwet. 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
I.W. Opstelten
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