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Introduction 

From the 1950s onwards, it became generally known that smoking and passive smo-
king are harmful to one’s health. In response, various governments adopted policy 
measures to discourage smoking and to reduce the health damage caused by (passive) 
smoking. The policy measures consist largely of legislation, e.g. provisions for the label-
ling and composition of tobacco products, bans on advertising and sponsorship, smo-
king bans, sales restrictions and taxes; however, other measures, such as general in-
formation and ‘quit smoking’ support programs, are also available.  
 
In this thesis we focus on two legal provisions that emerged from the Dutch Tobacco 
Act, i.e. the workplace-smoking ban (excluding the hospitality sector), and the tobacco 
sales ban to minors. We investigated the effects of this legislation from two perspec-
tives: ‘compliance assessment’, and ‘policy impact assessment’. Legal provisions re-
quire that the parties involved (e.g. employers in the case of the workplace-smoking 
ban, and tobacco sellers in the case of checking the purchaser’s age) comply with the 
law before an impact on the policy level can be expected. The third theme of this the-
sis is ‘supervision’; the rationale for this is that the supervisory bodies are responsible 
for supervising the parties involved, with the aim to promote compliance.  
 
These three themes are addressed in this thesis as follows:  
1. Compliance assessment i.e. the extent to which the parties involved comply with 

the rules and how compliance behaviour can be influenced. Chapter 2 investigates 
the course of compliance among employers after the introduction of the work-
place-smoking ban in 2004, and Chapter 3 examines the validity of self-reported 
measurements of compliance. 

2. Policy impact assessment i.e. the extent of compliance with the policy goal of the 
legislation, i.e. this concerns the (societal) problems which need to be solved. 
Chapter 4 explores whether exposure to tobacco smoke among employees and at-
risk groups decreased after introduction of the workplace-smoking ban. Chapter 5 
focuses on the impact on smoking behaviour after implementation of the work-
place-smoking ban and tax increases, and Chapter 6 investigates changes in the 
purchasing behaviour of young people who buy tobacco. 

3. Supervision is an issue that has become increasingly important. The question arises 
whether the studies presented in this thesis offer (new) insights for improvement 
and justify the need for supervision. Chapter 7 describes the role of supervisory 
bodies in relation to the growing interest in evaluation and impact assessment, and 
implementation in practice.  



SUMMARY 

 126 

Compliance assessment 

In Chapter 2 we examined the course of compliance after the introduction of the 
workplace-smoking ban in 2004. This study focused on differences in compliance over 
time and between occupational sectors, and describes the background variables rela-
ted to the awareness and motivation to implement this ban. Telephone interviews 
were conducted with company employees across industry, and public and service sec-
tors, in 2004, 2006 and 2008. Results show that, four years after introduction of the 
law, compliance rates increased (after an initial stagnation) from 85% (2004) to 96% 
(2008). Differences in compliance between the sectors with the highest compliance 
(public sector) and the lowest compliance (industry) decreased from about 20% to 
nearly 4% (2008). Simultaneous with the stronger increase in compliance within the 
industry sector, in that sector there was also a stronger increase in risk perception of 
enforcement and social influence. The conclusion was drawn that a high compliance 
rate was reached after four years. Also, during the entire period, a stronger increase in 
compliance was seen in the industry sector. This was probably due to the intensifica-
tion of enforcement activities and additional measures (e.g. extension of the smoking 
ban to the hospitality sector) which may have increased awareness of enforcement 
and social support. 
 The study in Chapter 3 tests the validity of the compliance measures by compa-
ring self-reported compliance (telephonic survey) with on-site inspections at the same 
workplace location (n=360). The data showed a strong agreement between these two 
methods. This indicates that the measurement of compliance via self-reporting is a 
valid method to assess compliance with the workplace-smoking ban. After we also 
tested the predictive value of the self-reports, a surprising outcome was the negative 
predictive value. Over half of the companies that reported non-compliance were found 
to be compliant during the subsequent inspection. This compliance-promoting effect 
may be a beneficial side-effect of self-reporting. Moreover, the use of self-reports 
tends to reduce the burden of physical inspection on location.  

Impact assessment of the workplace-smoking ban  

The implementation of the workplace-smoking ban has two main objectives, both of 
which are investigated in this thesis. The legislature aims to protect non-smokers from 
exposure to tobacco smoke from smoking colleagues and also to discourage smoking 
by restricting the times and places where smoking is allowed.  
 Chapter 4 assesses the degree of exposure to tobacco smoke faced by non-
smoking employees. The expectation was that the decline of exposure among at-risk 
groups (i.e. males and lower educated employees) would be larger than in other 
groups. The study showed a decrease in the reported exposure among all employees 
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(71% to 52%) and among the at-risk groups. However, even after the ban, males and 
lower educated employees still reported the highest level of exposure, i.e. 60% and 
62%, respectively. The conclusion is that, although half of the non-smoking employees 
still reports exposure, introduction of the ban resulted in better protection against 
tobacco smoke. In addition, some differences in gender and level of education remain 
regarding the extent of exposure. 
 The study in Chapter 5 explores how the combination of the workplace-smoking 
ban and two tax measures influenced smoking behaviour. For respondents with paid 
work these combined measures led to a decrease in the number of cigarettes smoked 
per day and in the prevalence of their daily smoking. For smokers not (directly) ex-
posed to the workplace-smoking ban, respondents without paid work, and only ex-
posed to the tax increases, no significant effect was found on any of the outcome pa-
rameters. The conclusion is that the combined policy measures influenced the smoking 
behaviour of respondents with paid work in a positive way, and that the impact of the 
combination of the workplace-smoking ban and tax increases is higher than the effect 
of the two separate measures alone, as was found in other studies. 

Impact assessment of the sales ban to minors  

The societal objective of the introduction of the tobacco sales ban to minors is to make 
it more difficult for young people to buy tobacco. Hopefully, this will ultimately lead to 
a decrease in the prevalence of smoking among young people and an increase in the 
age at which people start smoking.  
 Chapter 6 explores whether the introduction of the age limit of 16 years in 2003 
led to a decrease in the purchase of tobacco products by the under 16s. The study 
shows that the percentage of adolescents (aged 13- 15 years) buying tobacco de-
creased from 26.3% (1999) before the ban to 10.8% (2003) after the legislation. Fur-
ther analysis showed that this group of buyers consisted of both smokers and non-
smokers, and that the impact of the legislation for each group was different. After the 
ban, the proportion of smokers among buyers almost tripled (O.R. 2.9), while the like-
lihood of non-smokers buying tobacco showed a strong decrease (O.R. 0.17). This pat-
tern was also observed in the number of weekly tobacco purchases. The frequency of 
buying increased in smoking buyers and remained the same in non-smoking buyers. 
The variety of commercial outlets in which purchases were made increased among 
both smoking and non-smoking purchasers of tobacco.  
 This leads to the conclusion that the tobacco sales ban may have contributed to 
making it more difficult for adolescents to buy tobacco and thus contributes to the 
achievement of the societal objective of this law. More specifically two conclusions can 
be drawn. The first is that the effect of the legislation among adolescents who already 
smoked was not large; in-depth analysis showed that in fact they had started to buy 
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tobacco more frequently. To increase the effect of this ban, stronger compliance 
among sellers should be enforced so that this group of smokers also encounters more 
obstacles. The second conclusion is that the decrease in the percentage of adolescents 
buying tobacco was mainly attributable to non-smoking adolescents who no longer 
purchased tobacco. This finding corresponds with the second objective of the legisla-
tion, i.e. to discourage people from starting smoking. This is confirmed by other studies 
reporting that the percentage of non-smoking young people aged 12-16 years in se-
condary education increased, as did the age at which they started smoking. It is likely 
that the introduction of this legislation contributed to these results.  

Supervision  

Chapter 7 describes the role of supervisory bodies in relation to the growing interest in 
evaluation and impact assessment, barriers in practice, as well as the need for supervi-
sory bodies to account for the added value of surveillance. 
 Over the past decades, an enforcement paradox has arisen. In the absence of 
incidents, supervision is seen as ‘a burden’ for businesses; however, as soon as an 
incident occurs, the supervisory body is blamed for not preventing it and demands are 
made for increased supervision. The background of this paradox is as follows: on the 
one hand the prevailing perception among politicians and society is that supervision 
imposes a burden on businesses, that freedoms are being restricted, and that the costs 
of supervision are high; government takes steps to combat this by, e.g., reducing the 
regulatory burden and mergers, and cutbacks directed at inspectorates. On the other 
hand, society’s expectations are high when it comes to the safety and/or quality of 
their public services. 
 Supervisory bodies are aware of this paradox and realise more than ever that they 
have to account for how supervision is carried out and the impact that is achieved by 
this supervision. In addition, inspectorates have to make strategic decisions to deploy 
their limited capacity to where it is expected to have the greatest impact. To achieve 
this, the evaluation of supervision is needed.  
 However, despite this need and the activities undertaken by inspectorates (e.g. 
increased cooperation between (government) inspectorates and intensified collabora-
tion with research institutes to increase knowledge on supervision and the evaluation 
of its impact), there is no structural embedding of evaluation in the primary work of 
the process of supervisors. In addition to the cutbacks in capacity and financing, fac-
tors that may act as barriers include the methodology applied, the organisational cha-
racteristics of the inspectorates, and the possible vulnerability in relation to accounta-
bility.  
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Significance for supervision  

In the general discussion (Chapter 8) the findings of the various studies are summa-
rised according to the main themes of the work in this thesis. Then, the significance of 
the findings are reported and (partly) highlighted from the perspective of ‘supervision’. 
 When considering what the results of these studies mean for supervisory bodies 
in relation to the performance of compliance assessment, we conclude that it is im-
portant to obtain insight into the level of compliance, the risk groups involved, and the 
motives behind (non-)compliance. For this purpose, the use of self-reports appears to 
be valid under certain conditions; this method saves costs and may also promote com-
pliance. To increase compliance, an enforcement approach needs to be developed 
based on the motives of the target group. It will probably take some time before the 
effects of compliance can be observed, whereby periodic monitoring of the level of 
compliance and its effects is advisable, also in order to make necessary adjustments. 
 
When considering the significance of the results for policy evaluation we conclude 
that, after the introduction of the workplace-smoking ban, employees are better pro-
tected from tobacco smoke. In addition, with regard to the extent of exposure, some 
differences still exist in relation to gender and a person’s level of education. The con-
clusion regarding smoking behavior is that the combination of the workplace-smoking 
ban and tax increases has led to a decline in the number of daily smokers and a de-
crease in the intensity of smoking. Moreover, the impact of these policy measures 
combined is greater than the effects reported by others for the two measures applied 
individually. The introduction of the tobacco sales ban has made it more difficult for 
young people to purchase tobacco and, moreover, the (still) non-smoking youth have 
been the most discouraged to buy tobacco.  
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Inleiding  

Sinds de tweede helft van de twintigste eeuw is bekend dat roken en meeroken scha-
delijk zijn voor de gezondheid. In reactie hierop nemen overheden van landen be-
leidsmaatregelen om het roken te ontmoedigen en de gezondheidsschade ten gevolge 
van het (mee)roken terug te dringen. De beleidsmaatregelen bestaan grotendeels uit 
wetgeving, (bv. eisen aan de etikettering en samenstelling van tabaksproducten, een 
verbod op reclame en sponsoring, rookverboden, verkoopbeperkingen en accijnsver-
hogingen), maar daarnaast zijn er ook andere maatregelen zoals voorlichting en pro-
gramma’s om rokers te ondersteunen met stoppen. 
 
In dit proefschrift staan twee wettelijke bepalingen centraal; de invoering van de rook-
vrije werkplek in 2004 en de invoering van de leeftijdsgrens van 16 jaar bij de verkoop 
van tabak in 2003. We onderzochten de effecten van deze bepalingen vanuit twee 
thema’s: naleefevaluatie en beleidsevaluatie. Wettelijke bepalingen vereisen immers 
dat de onder toezicht staanden, zoals werkgevers bij de rookvrije werkplek en tabaks-
verkopers bij de controle op de leeftijdsgrens, de wet naleven alvorens een effect op 
beleidsniveau verwacht mag worden. Het derde thema van dit proefschrift is toezicht, 
omdat toezichthouders belast zijn met het toezicht op de actoren en het doel hebben 
de naleving te bevorderen en in geval van overtredingen sancties kunnen opleggen. 
 
Deze thema’s komen in dit proefschrift als volgt aan bod: 
1. Naleefevaluatie betreft de mate waarin onder toezicht staanden zich aan de regels 

houden en hoe naleefgedrag kan worden beïnvloed. In hoofdstuk 2 onderzoeken 
we het verloop van de naleving na de invoering van de rookvrije werkplek in 2004 
bij werkgevers en in hoofdstuk 3 testen we de validiteit van de zelf gerapporteerde 
naleefmetingen. 

2. Beleidsevaluatie richt zich op het beleidsdoel van de wetgeving; dit betreft het 
(maatschappelijk) probleem dat opgelost moet worden. Hoofdstuk 4 onderzoekt of 
de blootstelling bij werknemers en bij risicogroepen daalt na de invoering van de 
rookvrije werkplek en in hoofdstuk 5 onderzoeken we het effect op het rookgedrag 
na de invoering van de rookvrije werkplek en de accijnsverhogingen. In hoofdstuk 6 
verkennen we het aankoopgedrag van tabak door jongeren na invoering van de 
leeftijdsgrens.  

3. Toezicht is een onderwerp wat de laatste decennia sterk in ontwikkeling is. De 
vraag is in hoeverre de uitgevoerde onderzoeken in dit proefschrift (nieuwe) inzich-
ten geven ten behoeve van het verbeteren en verantwoorden van het toezicht. In 
hoofdstuk 7 beschrijven we de rol van toezichthouders in relatie tot de groeiende 
aandacht voor toezichtsevaluatie en de uitvoering in de praktijk. 
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Naleefevaluatie  

We onderzochten in hoofdstuk 2 het verloop van de naleving na de invoering van de 
rookvrije werkplek in 2004 bij werkgevers. De studie was gericht op verschillen in nale-
ving over de tijd en tussen sectoren en beschreef achtergrondvariabelen met betrek-
king tot bewustwording en motivatie om de wet na te leven. Er zijn telefonische inter-
views gehouden met werkgevers uit de industriële sector, de overheid en de dienstver-
lenende sector in 2004, 2006 en in 2008. Hieruit bleek dat de naleving vier jaar na 
invoering, na een initiële stagnatie van enkele jaren, was gestegen van 85% in 2004 tot 
96% in 2008. Het verschil bij de sectoren tussen de hoogste naleving (overheid) en de 
laagste naleving (industrie) daalde van 20% tot slechts 4% in 2008. Gelijktijdig bleek 
dat de snellere stijging van de naleving bij de industrie gepaard ging met een stijging 
van pakkansbeleving en een toename van de sociale druk. De eindconclusie was dat na 
vier jaar een hoge naleving in alle sectoren was bereikt. Binnen deze periode was er 
een sterkere stijging van de naleving bij de industriële sector. Deze stijging werd waar-
schijnlijk veroorzaakt door de intensivering van de handhaving en de invoering van 
aanvullend beleid, zoals de uitbreiding van het rookverbod naar de horeca, wat ver-
moedelijk geleid heeft tot een verhoogde pakkansbeleving en intensivering van sociale 
druk. 
 In hoofdstuk 3 hebben we de validiteit van de naleefmetingen getest door de zelf 
gerapporteerde naleving (telefonische enquêtes) te vergelijken met officiële inspectie-
gegevens van dezelfde werkplek locatie. De resultaten lieten een hoge overeenkomst 
zien tussen de twee methoden. Dit gaf aan dat het meten van naleving via zelfrappor-
tage een valide methode was om de naleving op de rookvrije werkplek vast te stellen. 
We hebben ook de voorspellende waarde van de zelfrapportages getest en de verras-
sende uitkomst was de negatieve voorspellende waarde van de zelfrapportage. Ruim 
de helft van de bedrijven die niet-naleving rapporteerden bleken tijdens de daarop 
volgende inspectie namelijk wel na te leven. Dit naleefbevorderend effect kan een 
gunstig neveneffect zijn van zelfrapportage. Bovendien helpt deze manier van meten 
om de toezichtlast te verlagen.  

Beleidsevaluatie rookvrije werkplek 

De invoering van de rookvrije werkplek heeft twee beleidsdoelen die in dit proefschrift 
beiden onderzocht zijn. De wetgever wil niet-rokers beschermen tegen de blootstelling 
aan tabaksrook van collega’s en wil rokers ontmoedigen door het roken te beperken in 
tijd en plaats.  
 In hoofdstuk 4 is de mate van blootstelling aan tabaksrook door niet-rokende 
werknemers onderzocht. De verwachting was dat de daling van blootstelling bij risico-
groepen (mannen en laaggeschoolden) groter zou zijn dan bij andere doelgroepen. Uit 
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het onderzoek bleek zowel een daling van de gerapporteerde blootstelling bij alle 
werknemers (71% naar 52%) als bij de risicogroepen. Echter, ook na de invoering van 
de wetgeving rapporteerden mannen en laaggeschoolden nog de hoogste blootstel-
ling, respectievelijk 60% en 62%. De conclusie is dat, hoewel de helft van de niet-
rokende werknemers nog steeds blootstelling rapporteert, er na de invoering een 
betere bescherming is tegen tabaksrook. Daarnaast bestaan er nog steeds verschillen 
in geslacht en in opleiding ten aanzien van de mate van blootstelling.  
 De studie in hoofdstuk 5 onderzocht wat het effect was op het rookgedrag ten 
gevolge van de invoering van de rookvrije werkplek in combinatie met twee accijns-
verhogingen. Bij werknemers hebben deze gecombineerde maatregelen geleid tot een 
daling van het aantal dagelijkse sigaretten bij rokers en tot een daling van het aantal 
dagelijkse rokers. Bij rokers die niet (direct) zijn blootgesteld aan de rookvrije werk-
plek, de niet-werkenden, en alleen een accijnsverhoging hebben ondergaan zijn geen 
veranderingen vastgesteld van het rookgedrag. De conclusie is dat de gecombineerde 
beleidsmaatregelen het rookgedrag van werkenden positief hebben beïnvloed en dat 
het effect van de combinatie van de rookvrije werkplek met accijnsverhogingen groter 
is dan in andere onderzoeken voor de afzonderlijke maatregelen wordt gevonden.  

Beleidsevaluatie leeftijdsgrenzen tabak 

Het instellen van de wettelijke leeftijdsgrens bij de verkoop van tabaksproducten heeft 
als maatschappelijk doel het moeilijker maken voor jongeren om tabak te kopen. Uit-
eindelijk moet dit leiden tot een daling van de rookprevalentie bij jongeren en een 
stijging van de leeftijd waarop gestart wordt met roken.  
 Hoofdstuk 6 onderzoekt of de invoering van de leeftijdsgrens van 16 jaar in 2003 
heeft geleid tot een daling van tabaksaankopen bij jongeren onder de 16 jaar. Uit de 
studie bleek dat het percentage jongeren in de leeftijdscategorie dertien tot vijftien 
jaar dat tabak kocht is gedaald van 26% vóór de invoering van de wet (1999) naar 11% 
na de invoering (2003). Verdere analyse toonde aan dat deze groep kopers bestond uit 
rokers en uit niet-rokers, waarbij het effect van de wetgeving per groep anders was. 
Na het verbod was het percentage rokers onder de kopers bijna verdrievoudigd (O.R. 
2.9), terwijl de kans dat niet-rokers tabak kopen sterk was afgenomen (O.R. 0.17). Dit 
patroon werd ook zichtbaar in het aantal wekelijkse aankopen, waarbij de frequentie 
gestegen was bij rokende kopers en gelijk was gebleven bij niet-rokende kopers. De 
variatie in commerciële verkooppunten waar aankopen werden gedaan is toegenomen 
zowel onder rokende als onder niet-rokende kopers van tabak. 
 Dit leidt tot de conclusie dat invoering van de leeftijdsgrens voor tabaksaankoop 
het waarschijnlijk moeilijker heeft gemaakt voor jongeren om tabak te kopen, waar-
mee het bijdraagt aan het maatschappelijke doel van deze wet. Meer specifiek kunnen 
er twee conclusies worden getrokken. Ten eerste is het effect bij de (al) rokende jon-
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geren niet groot en zou de effectiviteit van deze maatregel verhoogd kunnen worden 
door een sterkere naleving af te dwingen bij de verkopers, waardoor ook deze rokende 
groep belemmeringen ondervindt. Ten tweede is de daling van het percentage jonge-
ren dat tabak koopt met name te danken aan (nog) niet-rokende jongeren die geen 
tabak (meer) kopen. Dit is in lijn met het tweede doel van de wetgever, ontmoedigen 
van het starten met roken. Dit werd bevestigd door andere onderzoeken waaruit bleek 
dat het percentage niet-rokende schoolgaande jongeren van 12 tot 16 jaar is toege-
nomen na 2003, evenals de leeftijd waarop gestart werd met roken. Het is zeer aan-
nemelijk dat de invoering van de leeftijdsgrens hieraan heeft bijgedragen. 

Toezicht 

In hoofdstuk 7 beschrijven we de rol van toezichthouders in relatie tot de groeiende 
aandacht voor toezichtsevaluatie, de knelpunten in de praktijk en de noodzaak voor 
toezichthouders om zich te verantwoorden voor de toegevoegde waarde van het toe-
zicht.  
 De laatste decennia is een handhavingsparadox ontstaan. Bij afwezigheid van 
incidenten wordt toezicht gezien als last voor het bedrijfsleven, maar zodra er een 
ongeval of ernstige gebeurtenis plaatsvindt, wordt de toezichthouder verantwoordelijk 
gehouden en eist men meer toezicht. Dit komt door de heersende perceptie onder 
politici en de maatschappij dat het toezicht een last is voor bedrijven, dat vrijheden 
worden beperkt en dat de kosten van het toezicht hoog zijn. De overheid neemt maat-
regelen om dit tegen te gaan, zoals vermindering van de regeldruk en fusies en bezui-
nigingen bij toezichthouders. Tegelijkertijd zijn verwachtingen van de maatschappij 
hoog gespannen als het gaat om veiligheid of kwaliteit van de openbare diensten.  
 Toezichthoudende organisaties zijn zich bewust van deze paradox en beseffen 
zich dat ze zich moeten verantwoorden voor het uitgevoerde toezicht en het bereikte 
resultaat. Daarnaast zullen toezichthouders strategische keuzes moeten maken om de 
beperkte capaciteit daar in te zetten waar het grootste effect zal worden verwacht. 
Voor beiden is evaluatie van het toezicht noodzakelijk. 
 Echter, ondanks deze noodzaak en de ondernomen activiteiten van toezichthou-
ders, zoals de toegenomen samenwerking tussen (overheids) inspecties en de geïnten-
siveerde samenwerking met de wetenschap om meer kennis over het toezicht en de 
evaluatie van de effecten te ontwikkelen, is er nog geen structurele inbedding van de 
evaluatie van het toezicht in het primaire werkproces van toezichthouders. Factoren 
die mogelijk belemmerend werken naast de afweging hoeveel geld en capaciteit er 
beschikbaar is in tijden van bezuinigingen hebben te maken met de methodologie, de 
organisatorische kenmerken van toezichthouders en de mogelijke kwetsbaarheid bij 
openbare verantwoording.  
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Betekenis voor het toezicht  

In de algemene discussie (hoofdstuk 8) worden de conclusies van de verschillende 
hoofdstukken samengevat onder de verschillende thema’s. Vervolgens wordt de bete-
kenis van de bevindingen gerapporteerd en (mede) belicht uit het oogpunt van toe-
zicht.  
 Als we ons de vraag stellen wat de resultaten betekenen voor het toezicht in rela-
tie tot het uitvoeren van naleefevaluatie kunnen we aangeven dat het belangrijk is om 
inzicht te hebben in de mate van naleving, in risicogroepen en in motieven voor (niet-) 
naleving. Het gebruik van zelfrapportage hierbij is onder bepaalde voorwaarden moge-
lijk. Dit bespaart kosten en lijkt naleefbevorderend te werken. Om de naleving te ver-
hogen kan daarna een handhavingsaanpak worden ontwikkeld die aansluit bij de mo-
tieven van de doelgroep. Het bereiken van een effect kan tijd kosten, waarbij perio-
dieke onderzoeken naar de naleving en effecten aan te raden zijn om bijsturing moge-
lijk te maken. 
 Als het gaat om wat de resultaten aangaande beleidsevaluatie betekenen is de 
conclusie dat er na de invoering van de rookvrije werkplek een betere bescherming is 
van de werknemers tegen tabaksrook. Daarnaast bestaan er nog steeds verschillen in 
geslacht en in opleiding ten aanzien van de mate van blootstelling. De conclusie ten 
aanzien van het rookgedrag is dat het effect van de combinatie van de rookvrije werk-
plek met accijnsverhogingen heeft geleid tot een daling van het aantal dagelijkse ro-
kers en een daling in de intensiteit van het roken en dat het effect van deze gecombi-
neerde beleidsmaatregelen groter is dan de effecten die in andere onderzoeken voor 
de afzonderlijke maatregelen wordt gevonden. De invoering van de leeftijdsgrens 
heeft het moeilijker gemaakt voor jongeren om tabak te kopen, waarbij de (nog) niet-
rokende jongeren het meest werden ontmoedigd om tabak te kopen.  
  




