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,

Bij dezen wil ik u laten weten dat ik uw brief van 12 oktober 2017 betreffende “Tobacco Product Committee Implementing Act T&T” en bijhorende mails van 13 en 23 oktober 2017 in goede orde heb ontvangen. Ik neem deze
ter kennisgeving aan. Verder kan ik naar aanleiding van uw brief aanvullend nog het volgende melden.
De Europese Commissie heeft van 29 juli 2016 tot 4 november 2016 en van 4 september tot 2 oktober 2017 een
internetconsultatie gehouden over artikel 15 van de tabaksproductenrichtlijn 2014/40/EU waarin betrokkenen hun
reactie kenbaar hebben kunnen maken.
Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat ik uw brief en mijn antwoord openbaar zal maken op de website:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/roken/transparant-over-contact-tabaksindustrie.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Van:
[mailto:info@tzn-nederland.nl]
Verzonden: maandag 23 oktober 2017 13:05
Aan:
Onderwerp: Re: Tobacco Product Committee - Implementing Act T&T Art. 15&16 EU TPD II

Goedemiddag heer

,

Volgend op onderstaande mails vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Eind vorige week hebben we nieuwe informatie ontvangen van onze EU-collega’s. Naar verluid is de Commissie tot
op heden nog voornemens om in ISO-standaard zoals deze in de nu voorliggende de draft Implementing Acts wordt
vermeld niet vervangen door ISO 15418:2016. Dit ondanks herhaalde beargumenteerde verzoeken van
groothandelsorganisaties uit heel Europa.
De Commissie zou van mening zijn dat hun ISO standaard volledige “interoperability” garandeert. Wij bestrijden dit
ten zeerste. De Commissie lijkt maar niet te (willen) snappen dat het handhaven van de huidige ISO-standaard voor
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de groothandel zal leiden tot serieuze problemen op vlak van aggregatie van pakjes en sloffen. Voor de goede orde,
er lijkt geen probleem voor zogenaamde: “shipping cases” en “pallets”. Volgens onze interpretatie van de
voorliggende stukken is het zo dat dat Art. 10 en bijlage II verwijzen naar ISO 15459-1 en dat deze standaard alleen
betrekking heeft op vervoerseenheden, dat wil zeggen: “shipping cases” en “pallets”. In onze lezing staat het
gebruiken van een internationale norm (volledige “interoperability”) voor de resterende verpakkingsniveaus ook
een internationale norm nog allerminst vast.
Wellicht kunt u in het overleg van deze week de Commissie vragen hun standpunt/visie af te zetten tegen het door
ons gesignaleerde probleem met betrekking tot aggregatie van pakjes en sloffen als gevolg van de huidige
formulering van de Art. 10 en 21?
Rest nog ons herhaalde verzoek om op zo kort mogelijke termijn met u over deze materie in gesprek te komen. Wij
achten overleg over deze strikt uitvoeringstechnische aspecten van EU TPD II volstrekt legitiem en voor beide
partijen wenselijk. Hopelijk kunnen wij spoedig een uitnodiging van uw zijde tegemoetzien.

Met vriendelijke groet,

Tel: +31 (0)70 GSM: +31 (0)6 E-mail: info@tzn-nederland.nl
WTC The Hague
E-toren, Etage 25
Prinses Margrietplantsoen 93
NL-2595 BR DEN HAAG

Van:
<info@tzn-nederland.nl>
Datum: vrijdag 13 oktober 2017 13:10
Aan:
@minvws.nl>,
@minvws.nl>
Onderwerp: FW: Tobacco Product Committee - 16 okt. '17, Implementing Act T&T Art. 15&16 EU TPD II
Goedemiddag heer

,

Via onderstaande mail van mw.
vernamen wij dat uw ministerie verantwoordelijk is voor dit dossier en
deelneemt aan de vergadering van 16 oktober aanstaande. Wellicht is zelfs één van u aanwezig bij de vergadering.
Wij hopen van harte dat u onze informatie die wij u gisteren hebben toegestuurd ter harte wilt nemen. Voor de
volledigheid sluit ik nogmaals bij de brief die wij gisteren aan mw.
hebben gestuurd.
Nu ons duidelijk is geworden dat u en/of uw medewerkers dit dossier trekken, zou TZN het zeer op prijsstellen als
wij binnenkort een uitnodiging voor een gesprek ter zake van het ministerie van VWS mogen ontvangen. Graag gaan
wij met u in gesprek over de uitvoeringstechnische implicaties van de bepalingen onder art. 15&16 van de EU TPD II.
Ten eerste, omdat wij beschikken over veel kennis en ervaring, die ook u ten dienste kan staan en voor betere
regelgeving kan zorgen. Ten tweede, omdat de uitwerking van deze artikelen een majeure impact op onze bedrijven
zal hebben.
Graag zie ik uw reactie tegemoet.
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Met vriendelijke groet,

Tel: +31 (0)70 GSM: +31 (0)6 E-mail: info@tzn-nederland.nl
WTC The Hague
E-toren, Etage 25
Prinses Margrietplantsoen 93
NL-2595 BR DEN HAAG

Van:
@belastingdienst.nl>
Datum: donderdag 12 oktober 2017 17:04
Aan:
<info@tzn-nederland.nl>
CC:
@belastingdienst.nl>, <
@belastingdienst.nl>
Onderwerp: Re: Tobacco Product Committee - 16 okt. '17, Implementing Act T&T Art. 15&16 EU TPD II
Geachte heer

,

Naar aanleiding van uw onderstaande mail deel ik u mee dat het Ministerie van VWS verantwoordelijk is
voor dit dossier en deelneemt aan de vergadering van 16 oktober as.

Met vriendelijke groet,

Beleidsadviseur
........................................................................
cluster Accijns
Handhavingsbeleid
Belastingdienst/Douane/ Landelijk Kantoor
Laan op zuid 45 | 3072DB | Rotterdam | Kamer A12
Postbus 3070 | 6401DN | Heerlen
........................................................................
TM 06
@belastingdienst.nl
Op 12 okt. 2017 om 15:54 heeft
Geachte mevrouw

<info@tzn-nederland.nl> het volgende geschreven:
,

Met het oog op de komende vergadering van het Tobacco Product Committee op maandag 16
oktober 2017 in Brussel, waaraan u volgens onze informatie namens de Nederlandse regering
deelneemt, vraag ik namens de heer
, voorzitter van TZN, uw aandacht voor bijgaand
schrijven.
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In bijgaande brief vragen wij u namens de Nederlandse tabaksgroothandel erop te willen toe zien
dat de ondernemers in onze branche i.h.k.v. de track&trace-verplichtingen voortvloeiende uit art.
15&16 van de EU TPD II niet zullen worden geconfronteerd met onnodige kosten. Die worden
veroorzaakt door het feit dat de Commissie in haar voorstellen geen rekening houdt met de open
internationale standaarden die door de distributiesector worden gehanteerd.
In dit geval doen wij een beroep op u om ervoor te willen pleiten dat de structuur van de “unique
identifier” te baseren op de internationale standaarden die door de distributiesector worden
gehanteerd, meer specifiek: ISO 15418:2016 of GS1 (SGTIN, GS1-128, SSCC) standaarden.
Daarnaast doe ik hierbij een graag nogmaals het verzoek aan u en uw collega’s
om over de uitvoeringstechnische implicaties van de bepalingen onder art. 15&16 van de EU TPD II
met ons in gesprek te willen gaan. Ten eerste, omdat wij beschikken over veel kennis en ervaring,
die ook u ten dienste kan staan en voor betere regelgeving kan zorgen. Ten tweede, omdat de
uitwerking van deze artikelen een majeure impact op onze bedrijven zal hebben.
Zoals u ziet heb ik uw collega’s
in de cc-balk heb opgenomen. Tevens zal ik
deze mail met bijlage doorsturen naar de heer
en de dames
van DVPminvws. TZN zou het zeer op prijsstellen als wij binnenkort een uitnodiging voor een gesprek ter
zake van u en/of het ministerie van VWS mogen ontvangen.
Graag zie ik uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Tel: +31 (0)70 GSM: +31 (0)6 E-mail: info@tzn-nederland.nl
WTC The Hague
E-toren, Etage 25
Prinses Margrietplantsoen 93
NL-2595 BR DEN HAAG
<20171011 Brief TZN - Structuur UID - open standaarden.pdf>

------------------------------------------------------------------------

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten,
ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten
waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te
verwijderen en de afzender te informeren.
The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default
or similar formal notices, sent by email.
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally
privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.
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