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Brief n.a.v. Kamervragen inzake tabakswinkels die vaak
ook dienen als pakketpunten

Geachte heer

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

,

Uw brief van 2 februari 2018 aan de Staatssecretaris is in goede orde door het
Ministerie van VWS ontvangen en ter kennisgeving aangenomen. Naar aanleiding
van uw brief kan ik nog het volgende melden.
Artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging wordt in de
meest ruime zin toepast. Zoals opgenomen in het document ‘Verduidelijking invul
ling artikel 5.3 WHO-Kaderverdrag’ wordt onder tabaksindustrie ook verstaan
organisaties en personen indien en voor zover zij de tabaksindustrie vertegenwoor
digingen of als lobbyist voor de tabaksindustrie optreden.
Wanneer op voorhand niet is uit te sluiten of een Organisatie of persoon de belan
gen van de tabaksindustrie (mede) vertegenwoordigt, wordt zeer terughoudend
omgegaan in het contact met deze organisaties of personen.
Het betreffende artikel uit het WHO-kaderverdrag richt zich tot de Staat en zijn
organen om te voorkomen dat contacten kunnen leiden tot beleidsbeïnvloeding. Of
individuele Kamerleden met de tabaksindustrie in gesprek willen, bepalen zij zelf.
De kern van het verdrag is dat er geen ongeoorloofde of ongecontroleerde en intransparante beleidsbeïnvloeding mag plaatsvinden.
Verder kan ik aangeven dat op dit moment de ingediende reacties van de internet
consultatie met betrekking tot het uitstalverbod worden verwerkt.

Kamerbrief over verduidelijking invulling artikel 5.3 WHO-Kaderverdrag van
24 september 2015.
hfps ://www. rjiksoverheid nI/documenten/kamerstukken/2O15/O9/24/kamerbrie-oververduidêIikng-invuIIing-•artikeI-5-3-who-kaderverdrag
.
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Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat ik uw brief en mijn antwoord openbaar
zal maken op de website:
https://www.rijksoverheid .nl/onclerwerpen/roken/transpara nt-over-contacttabaksindustrie.
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
de directeur Voeding, Gezondheidsbescherming
en Preventie,

drs. C.GA. Wijnker
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