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woensdag 20 september 2017 10:39
VSK-Tabak'
RE: wijziging Tabaks- en rookwarenregeling; verzoek om overleg

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Geachte heer

,

Ik neem kennis van uw bericht. Wij kijken ernaar bij de uitwerking van de Regeling. Ik neem contact op als we nader
overleg of informatie heirover nodig hebben.
Met vriendelijke groet,

MT lid directie VGP
Ministerie van VWS
Parnassusplein 5
2515 XP Den Haag
070 340
06

@vsk-tabak.nl]
Van:
| VSK-Tabak [mailto:
Verzonden: woensdag 20 september 2017 10:19
Aan:
Onderwerp: wijziging Tabaks- en rookwarenregeling; verzoek om overleg

Geachte heer

,

Zoals u mogelijk al bekend is heeft de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten gereageerd op de
internetconsultatie inzake de Regeling houdende wijziging van de Tabaks- en rookwarenregeling. In de bijlage treft u
die reactie ook aan.
Een van de punten van zorg voor VSK is de uitvoerbaarheid van de regeling, hoe deze ook uitvalt bij vaststelling. De
huidige tekst bevat allerlei termen en bepalingen waarvan het ons onduidelijk is hoe die vertaald moeten worden
naar technische eisen en interne productie procedures. Als voorbeeld mag dienen de eis om een exemplaar van een
nieuw of gewijzigd product toe te sturen. Onze leden zijn zeker niet onwillig om hieraan tegemoet te komen, maar
het is voor ons compleet onbekend of wij hieraan wel kunnen voldoen als dit niet beter wordt gedefinieerd. Hierna
zijn wij in staat om aan te geven welke informatie binnen welke termijn aan uw ministerie, of andere instellingen,
toegezonden kan worden op zo’n manier dat voldaan wordt aan de intentie van de regeling.
Om die reden verzoekt VSK u met klem om een overleg waarin deze en andere uitvoeringstechnische kwesties
besproken kunnen worden. Wij menen dat uw ministerie, vanwege de volstrekte noviteit van de voorgestelde
maatregelen, dit verzoek zult kunnen willen bewilligen.
Met hartelijke groeten,

Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK)
Europees Transparantieregister 480763114044-36
, directeur
Postbus 305, 2260 AH Leidschendam
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