@khn.nl]
woensdag 8 juli 2015 0:25

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Dag

Re: naleving van tabaksverkoop via automaten

,

In ons telefonisch contact had je het over een motie waarin werd opgeroepen om afspraken te maken met
de horeca over het verbeteren van de naleving bij de verstrekking van tabak via tabaksautomaten.

Als ik de motie lees dan gaat het echter niet over verbetering naleving maar over 'afspraken maken over
uitfasering van tabaksautomaten'.
Graag hoor ik van jullie wat jullie insteek is bij het gesprek van 11/8.
Over wat we kunnen doen om de naleving (in het bijzonder bij tabaksautomaten) te verbeteren kunnen
we het hebben. Wij zijn niet voornemens om afspraken te maken over uitfaseren van tabaksautomaten
zolang de verkoop van tabaksautomaten in Nederland is toegestaan.
Wij kunnen dat niet eens. KHN heeft 20.000 horecabedrijven, er zijn er 43.000 in NL.
Die bepalen zelf, zolang dat wettelijk is toegestaan, of ze een tabaksautomaat in hun zaak willen hebben of
niet.
Het leek me verstandig om daar maar op voorhand heel helder over te zijn.
Ik hoor graag van je.
Groeten,

Van:
@minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 7 juli 2015 11:55
Aan:
Onderwerp: naleving van tabaksverkoop via automaten
Wanneer: dinsdag 11 augustus 2015 10:00-11:00.
Waar: VWS
Tijd: dinsdag 11 augustus 2015 10:00-11:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: VWS
Opmerking: in de GMT-offset hierboven is geen rekening gehouden met correcties voor de zomertijd.
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Zoals afgesproken.
In de bijlage de tekst van de motie.
Groet

________________________________
1

Het kernministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verhuist naar De Resident. Het bezoekadres is vanaf 1 juni
2015: Parnassusplein 5, Den Haag. De telefoonnummers (algemeen 070-3407911) en het postadres (postbus 20350,
2500 EJ Den Haag) van het ministerie blijven hetzelfde.

________________________________
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages. .
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