For English version please see below
Geachte mevrouw/heer,
Zoals u waarschijnlijk weet heeft het RIVM onderzoek gedaan naar de gehaltes teer, nicotine en koolmonoxide
(TNCO) in de emissies van verschillende merkvarianten sigaretten met de Canadian Intense methode. Ook
merkvarianten sigaretten van uw bedrijf die in Nederland in de handel zijn gebracht, zijn door het RIVM in dit kader
onderzocht. Dit heeft geleid tot bijgevoegde resultaten, die ik u onder embargo doe toekomen. Hierbij zijn tevens de
TNCO-emissies vermeld zoals opgegeven in het Common Entry Gate Systeem. De in de tabel weergegeven
resultaten zullen binnen afzienbare tijd (niet eerder dan na twee weken na dagtekening van deze e-mail) aan het
parlement worden gezonden en openbaar worden gemaakt op de site van het RIVM.
Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat ik, conform ons beleid ten aanzien van contacten met de tabaksindustrie, dit
schrijven openbaar zal maken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/roken/transparant-overcontact-tabaksindustrie
Met vriendelijke groet,
Charles Wijnker
Directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie
---------- ------------- ----------Dear Sir/Madam,
As you probably know, the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has investigated the
levels of tar, nicotine and carbon monoxide (TNCO) in the emissions of various variants of brands of cigarettes using
the Canadian Intense method. Brands on the Dutch market marketed by your organization have also been examined
by the RIVM in this context. This has led to attached results, which I send you under embargo. The TNCO emissions
are also listed as specified in the Common Entry Gate System. On short notice, the results shown in the table will be
sent to the parliament (not before two weeks after the date of this e-mail) and will be made public on the RIVM
website.
In accordance with our policy regarding contacts with the tobacco industry, I would like to point out that I will publish
this letter on the website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/roken/transparant-over-contact-tabaksindustrie
Kind regards,
Charles Wijnker
Director of Nutrition, Health Protection and Prevention Department
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Bij VWS geldt een legitimatieplicht voor bezoekers. Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
worden als geldige legitimatie beschouwd.
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