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Geachte heer
Allereerst wil ik u melden dat dhr.
per oktober een andere functie binnen het Ministerie van VWS bekleedt
en ik hem binnen de directie VGP opvolg. In die hoedanigheid zal ik antwoorden op uw mail. Ik kan u aangeven dat
ik uw brief van 26 september 2017 betreffende “Verzoek spoedoverleg inwerkingtreding regeling houdende
wijziging van de Tabaks- en rookwarenregeling” en onderstaande mail van 26 september 2017 in goede orde heb
ontvangen. Naar aanleiding hiervan kan ik u het volgende melden.
Voor uitvoeringstechnische kwesties gaan we ervan uit dat dit de kwesties door Philip Morris Benelux ook in de
consultatie als opmerkingen zijn gemaakt in het kader van de technische uitvoering van de nieuwe eisen. Deze zijn
zodoende adequaat door Philip Morris Benelux beschreven dat technisch overleg om deze aanvullend toe te lichten
niet nodig wordt geacht. Bij de afhandeling van de consultatie zullen deze kwesties worden beoordeeld.
Indien in de toekomst technische overleggen gehouden zouden worden, wil ik u aangeven dat het daarbij nooit de
bedoeling kan zijn dat daarin verpakkingsoplossingen worden voorgelegd en getoetst. Het toetsen of verpakkingen
aan de eisen voldoet, is een taak die belegd bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ook bij de
NVWA kunt u niet op voorhand (laten) toetsen of uw verpakkingen aan de eisen voldoen.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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In vervolg op een recent verzoek aan uw ministerie om overleg inzake de aanstaande gewijzigde Tabaks- en
rookwarenregeling, hebben wij gemeend er goed aan te doen dit verzoek ook aan de Staatssecretaris te richten.
Die brief, die heden ook per post wordt verzonden, treft u bijgaand aan.
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Met hartelijke groeten,
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