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Geachte
In uw brief van 23 mei 2017, ontvangen op 26 mei 2017, heeft u
met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob)
informatie verzocht over een dossier van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (hierna: VWS).
U vraagt om openbaarmaking van de volgende documenten;
1. alle documenten inzake de contacten tussen VWS en de tabaksindustrie,
over de periode van 30 augustus 2013 tot 23 mei 2017, en;
2. alle communicatie en beleidsstukken binnen VWS en de communicatie
tussen VWS en gemeenten en provincies inzake de circulaires
‘Verduidelijking in vulling artikel 5.3 WHO-Kaderverdrag’, van
24 september 2015, ‘Omgang gemeenten met de tabaksindustrie’ en
‘Omgang provincies met de tabaksindustrie’, van 10 november 2015, en
het ‘Protocol over de wijze van omgang met de tabaksindustrie’, van
7 maart 2016, ondertekend door de staatssecretaris van VWS.

Bijlage
A en B
Uw brief
26 mei 2017

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

De ontvangst van uw verzoek is u schriftelijk bevestigd bij brief van 29 mei 2017,
kenmerk 2017.062/00 1.
In de brief van 20 juni 2017 is de beslistermijn met vier weken verdaagd. Hiermee
is de uiterlijke beslisdatum 21 juli 2017 geworden.
Met excuus voor de langere behandelduur, treft u hierbij mijn besluit aan.
Het ministerie van VWS maakt de kosten voor de behandeling van een Wob
verzoek inzichtelijk en informeert verzoeker hierover. De behandeling van uw
Wob-verzoek heeft het ministerie van VWS in ieder geval € 2158,80 gekost.
Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen
verwijs ik u naar bijlage A.
Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn meerdere documenten aangetroffen. Deze
documenten zijn opgenomen in een inventarisatielijst, die als bijlage B bij dit
besluit is gevoegd. In deze inventarisatielijst staat per document welke
weigeringsgronden zijn toegepast.
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Ten aanzien van de door u onder punt 1 gevraagde informatie, inzake de
contacten van VWS met de tabaksindustrie, heb ik dit verzoek in drie tijdsperioden
opgedeeld.
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Over de periode van 30 augustus 2013 tot 1 december 2014 is reeds eerder een
Wob-verzoek ingediend en zijn in het kader daarvan de betreffende documenten
openbaar gemaakt. Bij dit besluit zal ik u de reeds eerder openbaar gemaakte
documenten, vergezeld van het daarbij behorend Wob-besluit en inventarisatielijst
doen toekomen. Aan de hand van de documenten en het bijbehorend Wob-besluit
en inventarisatielijst kunt u opmaken welke weigeringsgronden ten aanzien van
deze documenten zijn toegepast. Ik zal in onderhavig besluit niet nader ingaan op
de ten aanzien van die documenten toegepaste weigeringsgronden.
Over de periode van 1 december 2014 tot 1 september 2015 zijn diverse
documenten aangetroffen. Dit betreft de documenten nummers 101 tot en met
108. Deze documenten zal ik bij dit besluit (deels) openbaar maken.
Over de periode van 1 september 2015 tot 23 mei 2017 kan ik u mededelen dat
deze documenten reeds actief openbaar zijn gemaakt en te raadplegen zijn via de
website
contact-tabaksindustrie. Deze documenten zal ik dan ook niet bij mijn beoordeling
betrekken. Hierbij zij opgemerkt dat de overheid heeft besloten om met ingang
van september 2015 verslagen van toegestane contacten met de tabaksindustrie
actief openbaar te maken. Het doel hiervan is om transparant te zijn over de
contacten met de tabaksindustrie. Voor de contacten tussen VWS en de
tabaksindustrie in de periode van 1 september 2015 tot 23 mei 2017 verwijs ik u
naar bovengenoemde website.
Zienswijzen

Bij de openbaarmaking van diverse documenten zijn derdebelanghebbenden
betrokken. Deze derdebelanghebbenden heb ik in de gelegenheid gesteld een
zienswijze te geven.
Een aantal derdebelanghebbenden hebben van deze mogelijkheid geen gebruik
gemaakt.
Een aantal derdebelanghebbenden hebben schriftelijk aangegeven geen
bedenkingen te hebben bij de voorgenomen wijze van openbaarmaking.
Een aantal derdebelanghebbenden hebben schriftelijk aangegeven bedenkingen te
hebben bij de voorgenomen wijze van openbaarmaking. De
derdebelanghebbenden voeren kort samengevat het volgende aan: de
openbaar te maken informatie bevat persoonsgegevens. Openbaarmaking van
deze persoonsgegevens zou de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van
betrokkenen ondermijnen, in de zin van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e,
van de Wob. Tevens bevatten de openbaar te maken documenten onevenredig
benadelende informatie, in de zin van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g,
van de Wob en persoonlijke beleidsopvattingen, die in het kader van het intern
beraad zijn geuit, in de zin van artikel 11, eerste lid, van de Wob.
—

—

De zienswijzen van de derdebelanghebbenden heb ik in mijn beoordeling
meegenomen. Zie hiervoor het gestelde onder het kopje Motivering.
Besluit

Ik besluit de door u gevraagde informatie (deels) openbaar te maken. Voor een
nadere specificatie per document verwijs ik naar bijlage 8 en de documenten.
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De reden waarom ik deze informatie (deels) openbaar maak volgt uit hetgeen ik
hieronder heb opgenomen onder het kopje Motivering.
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Diverse documenten zijn reeds openbaar en vallen daarmee buiten de reikwijdte
van de Wob. Voor de vindplaats van deze documenten verwijs ik naar bijlage 5.
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Diverse documenten bevatten informatie-uitwisseling over aangelegenheden die
de persoonlijke levenssfeer van de betrokken correspondenten betreft. Deze
informatie valt niet onder de reikwijdte van het verzoek en maak ik dan ook niet
openbaar, onder vermelding van ‘Valt niet onder het verzoek’.
Op bepaalde documenten zijn overigens meerdere weigeringsgronden naast en
afzonderlijk van elkaar van toepassing. Zie hiertoe bijlage B en het gestelde
onder het kopje Motivering.
—

—

Motivering

Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie
ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de
Wob.
Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob, dient het publieke belang van
een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke
mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden
gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen van de verzoeker.
Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene
belang bij openbaarmaking van de gevraagde Informatie en de door de
weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van
de verzoeker.
Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik
deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vindt de
afweging dan ook plaats.
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.
In diverse documenten staan (in)directe identificerende persoonsgegevens. Dit
betreft, onder meer, persoonsnamen, functienamen, e-mailadressen,
telefoonnummers en kamernummers van betrokkenen. Ik ben van oordeel dat ten
aanzien van deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt
geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het algemene belang van openbaarheid.
Daarom heb ik de persoonsgegevens in deze documenten onleesbaar gemaakt
onder vermelding van: 10.2.e.
Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van
belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van
ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang
van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het
betreft het openbaarmaken van namen van de ambtenaren. Namen zijn immers
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat
het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die
met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in
de zin van de Wob.
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Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden.
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Diverse documenten bevatten persoonlijke beleidsopvattingen, zoals voorstellen
en opvattingen over risico’s en voortgang. Tevens betreffen veel documenten
conceptstukken. Openbaarmaking van de gevraagde informatie zou het
functioneren van het openbaar bestuur ernstig benadelen. Openbaarmaking van
de gevraagde informatie brengt het risico met zich dat een goede communicatie
bij de besluitvorming in dergelijke stuurgroepen en de voorbereiding hiervan in
het geding komt. De betrokken ambtenaren en stuurgroepleden dienen vrijelijk te
kunnen spreken en ideeën te kunnen delen. Juist de vertrouwelijkheid van deze
correspondentie en informatie-uitwisseling is hiervoor erg belangrijk.
Openbaarmaking heeft daarom ernstige nadelige gevolgen voor de kwaliteit van
de besluitvorming en discussie in toekomstige gelijksoortige gevallen.
Waar van toepassing heb ik deze informatie daarom onleesbaar gemaakt onder
vermelding van: 10.2.g. Deze informatie maak ik tevens niet openbaar met een
beroep op artikel 11, eerste lid, van de Wob (zie hieronder onder kopje
Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad).
Overigens weiger ik, eveneens op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en
onder g en artikel 11, eerste lid van de Wob, de openbaarmaking van de
documenten nummers 4 en 6 integraal. Deze documenten behelzen, nagenoeg
uitsluitend, de interne communicatie binnen VWS en de communicatie tussen VWS
en een ander departement over de inhoud van een conceptbrief aan de Tweede
Kamer.
Pagina 2 van het document nummer 74 behelst een concept werkomschrijving van
de wijze van openbaarmaking van contacten met de tabaksindustrie. Dit betreft
een conceptomschrijving die niet definitief is vastgesteld en waar dientengevolge
van af geweken kan worden. Openbaarmaking van deze omschrijving kan
onterecht het beeld wekken dat dit een vaste werkwijze van VWS is en dat derden
hier rechten aan zouden kunnen ontlenen, waar dit niet het geval is. Deze
conceptomschrijving weiger ik dan ook openbaar te maken, met een beroep op de
weigeringsgrond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob.
Een derdebelanghebbende heeft zich op het standpunt gesteld dat de documenten
onevenredig benadelende informatie bevatten. Voor zover de
derdebelanghebbende met zijn beroep op de weigeringsgrond van artikel 10,
tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob op vorengenoemde informatie doelt,
heb ik de zienswijze van de derdebelanghebbende gevolgd. Voor zover de
derdebelanghebbende op andere informatie doelt, heb ik de zienswijze van de
derdebelanghebbende niet gevolgd.
Persoonlijke beleidsopvattin gen in een stuk voor intern beraad
Op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wob wordt in geval van een verzoek
om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen
informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
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Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip “documenten opgesteld ten
behoeve van intern beraad” onder meer moeten worden begrepen: nota’s van
ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie
tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling,
concepten van stukken, agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van
interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien
van deze stukken moet van de bedoeling om ze als stukken voor intern beraad
beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling redelijkerwijs
kunnen vermoeden. Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob
opgenomen omdat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die
van buiten bij het intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en
voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling
en met bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant.
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies,
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.
De desbetreffende documenten hebben betrekking op conceptstukken,
tekstvoorstellen en informatie-uitwisseling inzake de circulaire ‘Verduidelijking
invulling artikel 5.3 WHO-Kaderverdrag’ en de toepassing daarvan en de inhoud
van de brieven aan de gemeenten, provincies en departementen inzake de
contacten met de tabaksindustrie.
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-

Deze persoonlijke beleidsopvattingen heb ik in het document onleesbaar gemaakt
onder vermelding van: 11.1. Ten aanzien deze informatie heb ik eveneens
toepassing gegeven aan de weigeringsgrond van artikel 10, tweede lid, aanhef en
onder g, van de Wob. Zie hiertoe het bepaalde onder het kopje ‘Het voorkomen
van onevenredige bevoordellng of benadeling’.
Zoals hierboven aangegeven, weiger ik, eveneens op grond van artikel 10, tweede
lid, aanhef en onder g en artikel 11, eerste lid van de Wob, de openbaarmaking
van de documenten nummers 4 en 6 integraal. Dit betreft mailwisselingen inzake
de afstemming van de inhoud van een brief aan de Tweede Kamer. Deze
mailwisselingen behelzen, nagenoeg uitsluitend, de interne communicatie binnen
VWS en de communicatie tussen VWS en een ander departement over de inhoud
van de Kamerbrief. Voor zover er ook feitelijke informatie in de documenten staat,
is die informatie zodanig verweven met de persoonlijke beleidsopvattingen dat die
daar niet los van kan worden gezien. Ik heb daarom besloten deze documenten
integraal te weigeren.
Voor zover de derdebelanghebbenden met hun beroep op de weigeringsgrond van
artikel 11, eerste lid, van de Wob op deze informatie doelen, heb ik de zienswijze
van de derdebelanghebbenden gevolgd. Voor zover de derdebelanghebbenden op
andere informatie doelen, heb ik de zienswijze van de derdebelanghebbenden niet
gevolgd.
Ik wijs erop dat de documenten nummers 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 47, 52, 53, 54 en 68 steeds conceptversies
betreffen. Voor de definitieve versie van deze documenten verwijs ik naar de
documenten nummers 63, 64 en 65. Voor zover de conceptteksten afwijken van
de definitieve versie, bevatten deze persoonlijke beleidsopvattingen en is artikel
11, eerste lid, van de Wob van toepassing. Voor zover de conceptteksten
overeenkomen met de definitieve teksten, worden deze bij dit besluit (deels)
openbaar gemaakt.
Op grond van artikel 11, tweede lid, van de Wob kan ik besluiten informatie te
geven over persoonlijke beleidsopvawngen, indien ik dat in het belang acht van
een goede en democratische bestuursvoering.
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Deze informatie wordt dan gegeven in niet tot personen herleidbare vorm, tenzij
degenen die deze opvattingen hebben geuit of zich erachter hebben gesteld,
ermee hebben ingestemd dat de informatie wel herleidbaar is tot hen. Gelet op de
aard en de inhoud van de informatie acht ik in het onderhavige geval een dergelijk
belang niet aanwezig.
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Daarbij acht ik het niet in het belang van een goede en democratische
bestuursvoering indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig worden
betrokken in de publieke discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om met
toepassing van artikel 11, tweede lid, van de Wob in niet tot personen herleidbare
vorm informatie te verstrekken over deze persoonlijke beleidsopvattingen.
Wijze van openbaarmaking
Conform het bepaalde in artikel 6, vijfde lid, van de Wob, worden de
belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken na
dagtekening van deze beschikking, aan te geven of men bedenkingen heeft tegen
openbaarmaking van de door u gevraagde informatie. Dit kan door het indienen
van een bezwaarschrift bij het ministerie van VWS en door daarnaast bij de
rechtbank te verzoeken om, bij wijze van voorlopige voorziening, het onderhavige
besluit tot openbaarmaking te schorsen. Indien binnen twee weken na
dagtekening van dit besluit een bezwaarschrift is ingediend en een voorlopige
voorziening is aangevraagd, wordt de uitspraak van de voorzieningenrechter
afgewacht, voordat tot daadwerkelijke openbaarmaking wordt overgegaan.
Hebben de belanghebbenden geen bedenkingen tegen de openbaarmaking dan
worden de door u gevraagde documenten na twee weken na dagtekening van het
besluit aan u verstrekt.

Plaatsing uip internet
De stukken die met een geanonimiseerde versie van dit besluit voor een ieder
openbaar worden, zullen op www.riiksoverheid.nI worden geplaatst.
Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden.
Hoogachtend,
de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
name ndeze,
de plv.Jraris-Generaal,

mr. GE.A. van aailjamp
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Bezwaar
Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op.
Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op
http://www.rijksoverheid.nh/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt uitgelegd
wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien bezwaar wilt
maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten.
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Wilt ii toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de datum die
bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld
worden.
Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WiZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij voorkeur met een
ingescande handtekening.
Indien u niet kunt of wilt emailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per post naar:
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken,
Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag.
U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84.
Noem in het bezwaarschrift:
• uw naam en adres
• de datum
• het kenmerk, boetezaaknummer van deze brief
(deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn)
• geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing
Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u zo
vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met het bezwaarschrift.
Indien u het bezwaarschrift per emaiI indient zonder ondertekening, bestaat de
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u bevoegd
bent tot het indienen van het bezwaar.
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Bijlage A
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Artikel 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt:
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor
zover dit:

a.
b.
c.

2.

3.

de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
d.
persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2
van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking
kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.
Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale
organisaties;
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde
bestuursorganen;
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen
f.
nemen van de Informatie;
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan
wel van derden.
Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voor zover de
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.
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(...)
Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt:
In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten
behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot
personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of
zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot
personen herleidbare vorm worden verstrekt.
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opge
nomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen
daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden
van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is
gemaakt.
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het
belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen
kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid,
tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.
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Bijlage 8 Inventarislljst Wob-verzoek 2017.062

rE

Omschrijving

Datum

bijlage t hij mail Dat Invulling art 18-6-2015
5.3 WHO-Kaderverdrag

Openbaarmakln9

Welgeringagronden

Opmerkingen

Nee

Reeds openbaar

Vindplaats:
https://www.rijksoverheid.ni/doc
umenten/brieven/2015/09)24/ve
rduldeiijklng-invuihng-artikel-5-3
who-kadervsrdrag

-

2

mali Dcc invulling art 5.3 WHOKederverdrag

18-6-2015

Gedeeltelijk

10.2.e

3

maiiwl5sel VWS-inn no invulling
artikel 5.3. WHO-Kaderverdrag

17-9-2015

Gedeeltelijk

10.2.e

+

10.2.g

4

mail no Brief aan Tl< en 0K over 18-9-2015
artikel 5.3

Nee

10,2,9

+

11.1

Betreft conceptversie. Zie voor
definitieve ver5ie:
https://www.rijksoverheid,ril/bin
arles/rijksoverheldjdocumerzten/
kemerstukken/2015/09/24/kam
erbrier-over-verduidelijking
invulling-artikei-5-3-whokadervercirag/ka merbrief-over
verduldelijking-invuiling-artikei-5
3-who-kaderverdrag.pdf

Conceptbrler aan TK
verduidelijking invulling art. 5.3

22-9-2015

Nee

10.2.g + 11.1

Zie voor def. versie:
https://www.rljksoverheld,nh/bln
aries/rijkssverheid/ciacumenten/
kamerstukken/2015/09/24/ kam
erbrlef-over-verduidatjking
Invutlng-artlkei-5-3-whokadervsrdrag/kamerbrief-over
verduideliJking-invulllng-srtlkei-5
3-who-ksderverdrag,pdf

6

maiiwissei VWS-Fir, no invulling
artikel 5.3. WHO-Ksderverdrag

22-9-2015

Nee

10.2.9

Betreft coneoptversle. Zie voor
deflnltieve versie:
https://www.rijksoverheid,i-iI/bin
aries/rijk5overheici/documenten/
kamerstukken/2015f09/24)kam
srbrlef-over-verduidelijking
invuliing-artikel-5-3-whokaderverdrag/kamerbrief-over
verduideiljking-invuuing-artikei-5
3-who-kaderverdrag.pdf

7

mail no Aanpas. brieven TK en 0K 23-9-2015

Gedeeltelijk

1O.2.e

+

10.2.g

+

11.1

8

maiiwissel VWS-Fin. me
Voortgang TK en IK brief over
Verduidelijking 5.3.
Persbericht Regional Committee
for Europa

23-9-2015

Gedeeltelijk

10.2,e

+

10.2.g

+

11.1

24-9-2015

Nee

Reeds openbaar

10

mailwissel VWS-Fin no Brief aan
TKen EK

24-9-2015

Gedeeltelijk

10.2.e

11

maiiwisseiing VWS-LA me
Persbericht en overige punten

24-9-2015

Gedeeltelijk

102.e

12

NieuwsberichtSpJ

25-9-2015

Nee

Reeds openbaar

mail Reactie Stichting
25-9-2015
Rookpreventie Jeugd op
Kam erbrief
Conceptbrief aan gemeenten me 30-9-2015
art. 5.3

Gedeeltelijk

10.2.e

Nee

10.2.g + 11.1

interne mail inz brief naar
gemeenten

Gedeeltelijk

10.2.e + 10.2.g + 11.1 + Valt
niet ander het verzoek

9

+

+

+

11.1

11.1

10.2.g

+

Vindplaats:
http://www.euro.who.int/_dat
a/assets/pzlf_fiie/Øilll/282962/5
SwdlOe_Tobacco_150475.pdf?u
5=1

11.1

Vindplaats:
http://www.atichtingrookpreven
tiejeugd,nh/actueel/item/60uitwerklng-antirookverdrag-door
regering-is-nog-te-vaag

.

13

14

15

30-9-2015

+

10.2.g

+

Persbericht is reed5 openbaar:
https://www.perssupport.nI/per
sbericht/93953/eerate-zitting-inzaak-rookpreventie-jeugd-tegen
staat

11,1

Betreft conceptversie. Zie voor
definitieve versie document 65.

1

Interne mail in! brief naar
gemeenten

17

18

30-9-2015

Gedeeltelijk

10,2.e + 10.2.g

Conceptbrief aan gemeenten in! 7-10-2015
art. 5.3

Nee

10.2.g

Ccsrsceptbrief aan gemeenten lnz 7-10-2015
art. 5.3

Nee

19

Coriceptbrief aan provincies inz
art. 5.3

7-10-2015

20

Interne mail in! conceptbrieven
aan gemeenten

7-10-2015

21
•

4

11.1

11.1

Betreft conceptversle. Zie voor
definitieve versie document 65.

10.2.g 411.1

Betreft conceptversie. Zie voor
definitieve versie document 65.

Nee

1O.2.g

11.1

Betreft conceptvernie. Zie voor
definitieve versie document 63.

Gedeeltelijk

10.2.e

Conceptbrief aan gemeenten in! 8-10-2015
omgang met tabaksindustrie

Nee

10.2.g 411.1

Betreft conceptversie. Zie voor
definitieve versie document 61.

22

Corsceptbrief aan provincies inz
omgang met tabaksindustrie

8-10-2015

Nee

10.2.g

+

11.1

Betreft conceptvernie. Zie voor
definitieve versie document 63.

23

Conceptbrief aan ministeries in!
omgang met tabaksindustrie

8-10-2015

Nee

10,2.g

4

11.1

Betreft conceptversie. Zie voor
definitieve versie document 64.

Interne mail in! conceptbrieven
5.3

8-10-2015

Gedeeltelijk

10.2.e

+

11.1

Betreft conceptversie. Zie voor
definitieve versie document 65.

24

-

+

+

.

over art.

25

Conceptbrief aan gemeenten inn 9-10-2015
omgang met tabaksindustrie

Nee

10.2.g

26

Interne mail inn conceptbrieven
over art. 5.3

Gedeeltelijk

10.2.e

27

Internesamenvatting van rapport 12-10-2015
tU-Qmbudsn,an

Ja

26

interne mail inz samenvatting
van rapport EU-Ombudsman

12-10-2015

Gedeeltelijk

10.2,e

29

Conceptbrief aan provincies in!
omgang met tabaksindustrie

15-10-2015

Nee

10.2.g 411.1

Betreft conceptversie. Zie voor
definitieve versie document 63

30

Conceptbrief aan gemeenten inz 15-10-2015
omgang met tabaksindustrie

Nee

10.2.g

11.1

Betreft conceptversie. Zie voor
definitieve versie document 65.

31

Conceptbrlef aan ministeries inz
omgang met tabaksindustrie

15-10-2015

Nee

10.2.g 411.1

Betreft conceptversie. Zie voor
definitieve versie document 64.

Conceptbrief aan provincies in!
omgang met tabaksindustrie

15-10-2015

Nee

10.2.g 411.1

Betreft conceptversie. Zie voor
definitieve versie document 53.

Conceptbrief aan gemeenten lnz
omgang met tabaksindustrie

15-10-2015

Nee

10.2.g 411.1

Betreft conceptveruie. Zie voor
definitieve veruie document 65.

Conceptbrlef aan ministeries ina
omgang ir-set tabaksindu5trie

15-10-2015

Nee

10.2.g 411.1

Betreft conceptveruie. Zie voor
definitieve versie document 64.

Interdepartementale
mailwisseling ina conceptbrief
aan gemeenten
Interne mailwissel. inn
conceptbrieven

15-10-2015

Gedeeltelijk

10.2.e

15-10-2015

Gedeeltelijk

10.2.e

32

34

36

9.10-2015

+

.

37

Conceptbrief aan ministeries inn
omgang met tabaksindustrie

16-10-2015

Nee

10.2.g

4-

11.1

Betreft conceptversie. Zie voor
definitieve versie document 64.

38

Conceptbrief aan gemeenten inn 16-10-2015
omgang met tabaksindustrie

Nee

10.2.g

+

11.1

Betreft conceptversie. Zie voor
definitieve versie document 65.

39

Concepcbrief aan gemeenten in! 16-10-2015
omgang met tabaksindustrie

Nee

10.2.g 411.1

Betreft conceptversle. Zie voor
definitieve versie document 65.

40

Conceptbrlef aan provincies inz
omgang met tabaksindustrie

Nee

10.2.g

Betreft concept-versie. Zie voor
definitieve versie document 63.

16-10-2015

+

11.1

41

Mail aan gemeente Utrecht inz
conceptbrief

16-10-2015

Gedeeltelijk

10.2.e

42

Interne mail in! conceptbrieven

16-10-2015

Gedeeltelijk

10.2.e

43

Mailwissel VWS en BZ inz code
voor ambtenaren

16-10-2015

Gedeeltelijk

10,2.e

44

Interne mail Int conceptbrieven

16-10-2015

Gedeeltelijk

10.2.e

45

Ooc. green deal schone stranden 19.10-2015

Nee

Reeds openbaar

46

Interdepartementale mailwisuel
inz green deal

Gedeeltelijk

10.2.e + 10.2.g + 11.1 + Valt
niet onder het verzoek

47

Conceptbrief aan gemeenten int 21-10-2015
omgang met tabaksindustrie

Nee

10.2.g

+

11.1

48

Interne mail int conceptbrieven

21-10-2015

Gedeeltelijk

10.2.e

+

10.2.g

49

mailwissel gemeente Utrecht Int 26-10-2015
conceptbrief

Gedeeltelijk

10.2.e + 10.2,g 4-11,1 + Valt
niet onder het verzoek

50

mailwissel gemeente Utrecht int 26-10-2015
conceptbrief

Gedeeltelijk

10.2e ÷ 10.2.g

+

11.1

51

Nota Int brieven aan gemeenten 8-10-2015

Gedeeltelijk

10.2.e

+

10.2.g

+

111

52

Conceptbrief aan gemeenten inz 27-10-2015
omgang met tabaksindustrie

Nee

10.2.g

+

11.1

Betreft ccnceptveruie. Zie voor
definitieve versie document 65.

53

Conceptbrief aan ministeries int
omgang met tabaksindustrie

27-10-2015

Nee

10.2.g + 11,1

Betreft conceptvertie. Zie voor
definitieve versie document 64.

54

Conceptbrlef aan provincies Int
omgang met tabaksindustrie

27-10-2015

Nee

10.2.g + 11.1

Betreft conceptversie. Zie voor
definitieve versie document 63.

5i

Interne mailwissel, int
conceptbrieven

27-10-2015

Gedeeltelijk

10.2.e

56

Overleg int Protocol contact
tabaksindustrie

30-10-2015

Gedeeltelijk

10.Z.e

57

Nota int woordvoeringslijn

2-11-2015

Gedeeltelijk

10.2.e

s1

Interne mail inn nota
woorclvoeringolijn

2-11-2015

Gedeeltelijk

10.2.e

59

Overleg Inn Protocol contact
tabaksindustrIe

3-11-2015

Gedeeltelijk

10.2.e

60

Overleg int Protocol contact
tabaksindustrie

4-11-2015

Gedeeltelijk

10.2.e + Valt niet onder het
verzoek

61

Vonnis SRi Staat int art 5.3

9-11-2015

Nee

Reeds openbaar

62

Interne mail int vonnis rechtbank 9-11-2015

Gedeeltelijk

102.e

63

Brief VWS aan provincies int
omgeng met tabaksindustrie

10-11-2015

Ja

64

Brief VWS aan departementen
inz omgeng met tabaksindustrie

10-11-2015

Ja

65

Brief VWS aan gemeenten inz
omgang met tabaksindustrie

10-11-2015

Ja

-

19-10-2015

Vindplaats:
https://www.noordzeeloket.nIfi
mages/Green%200eal%2oSchon

Betreft conceptversia. Zie voor
definitieve versie document 65.
+

11.1

+

10.2.g

+

11.1

+

10.2.g

+

11.1

Vindplaats:
https://uitap raken. rechtspraak.nI
/inziendocument?ld=ECLI:NL-RB
OHA:2015:12746

66

Interne mail ns verzonden
brieven

10-11-2015

Gedeeltelijk

10.2.e

67

mail aan BiZa inz verzonden brief 12-11-2015

Gedeeltelijk

10.2.e

Conceptbrief aan gemeenten inz 16-11-2015

Nee

10.2.g

68

+

11,1

Betreft conceptversie. Zie voor

omgang mes tabaksindustrie
69

Mailwissel met RWS inz Green

definitieve versie document 65.
25-11-2015

Gedeeltelijk

10.2.e + 10.2.g + 11.1

Deal Schone Stranden
70

Mailwissel LA-VOBI( advocaten

17-12-2015

Gedeeltelijk

10.2.e

71

mail ns omgang gemeenten met 17-12-2015
de tabaksindustrie

Gedeeltelijk

10,2.e ÷ 111

mailwissel met RIVM inz omgang 17-12-2015
met de tabaksindustrie

Gedeeltelijk

10.2.e

+

11.1

73

mailwissel VWS-LA nZ
conceptmail

17-22-2015

Gedeeltelijk

10.2,e

+

10.2.g

74

Voorstel act. openb. contacten
tabakindustrie

11-1-2016

Gedeeltelijk

10.2.g

+

11.1

75

Interne mail nu inplannen
vergadering

11-1-2016

Gedeeltelijk

10.2.e

76

Pagina inz WHO 5.3

12-1-2016

Nee

Reeda openbaar

77

mailwissel met BiZa inz Overleg
protocol tabaksindustrie

12-1-2016

Gedeeltelijk

10.2.e

78

Interne mail nZ Webpagina

12-1-2016

Gedeeltelijk

10.2.e

79

Concepttekst Webpagina

13-1-2016

Nee

10.2.g + 11.1

80

mailwissel inz Webpagina

13-1-2016

Gedeeltelijk

10.2.e

81

ConcepttekstWebpagina

14-1-2016

Nee

10.2g÷ 11.1

82

Mailwissel met AZ ns Webpaglna 14-1-2016

Gedeeltelijk

1O.2.e

83

Interne mailwissel lncWebpagina 2-2-2016

Gedeeltelijk

10,2.e

84

Concepttekst Webpagiria

5-2-2016

Nee

1O2.g

85

Interne mail inz Webpagirsa

5-2-2016

Gedeeltelijk

10,2.e

86

ntemne mail Inz protocol

8-2-2016

Gedeeltelijk

87

Concepttekst Webpagina

10-2-2016

88

Concepttekst Webpagina

10-2-2016

72
.

+

+

11.1

Vindplaats:
https://www.rljksoverheid, nI/on
derwerpen/roken/transparant
over-contact-tabaksindustrie

Vindplaats:
https://www.rijksoverheid.nI/on
derwerpen/roken/transparant
over-contact-tabaksindustrie

11.1

Vindplaats:
https://www.rijksoserheid.nl/on
derwerpen/roken/transparant
over-contact-tabaksindustrie

+

11.1

10.2.e

+

10.2.g

Nee

10.2.g

+

11,1

Vindplaats:
https://www,rijksoverheld.nl/on
derwerpen/roken/tranaparant
over-contact-tabaksinduatrie

Nee

1O.2.g

+

11.1

Vindplaats:
httpa://www.rijksoverheld.nl/on
derwerpen/roken/transparant
over-contact-tabaksindustrie

Vindplaats:
https://www.rijksoverheid.nl/on
derwerpen)roken/transparant
over-contact-tabaksindustrie

+

11.1

89

mailwissel metAZ ns Webpagina 10-2-2016

Gedeeltelijk

10.2.e

90

Concepttekst Piotocol wijze van
omgang met de tabak5industrie

15-2-2016

Nee

10.2g + 11.1

Vindplaats:
https://www.rijksoverheid.nh/do
cumenten/publlcaties/2016/03/0
7/protocol-over-de-wijze-vanomgang-met-de-tabaksindustrie

91

Coricepttekst Webpagina

15-2-2016

Nee

10.2.g + 11.1

Vindplaats:
https://www.rljksoverheld. nI/on
derwerpen/roken/trarisparant
over-contact-tabaksindustrie

15-2-2016

Gedeeltelijk

10,2e

rnallwissel metAZ Inn Webpagina 15-2-2016

Gedeeltelijk

10.2.e

Protocol

Nee

Reeds openbaar

.

92

94

Interne msil inz concepttekst
protocol

17-2-2016

Vindplaats:
httpa://www.rljksoverheld.nl/on
derwerpen/roken/documertten/

publicaties/2016/03/07/protocolover-de-wijze-van-omgang-met
de-tabakslnduatnle
95

Interne mail inn Laatste versie
protocol

17-2-2016

Gedeeltelijk

102e

96

Concept protocol

19-2-2016

Nee

Reeds openbaar

97

interne mail inn Laatste versie
protocol

19-2-2016

Gedeeltelijk

10.2e

98

Concepttekst webpagina

22-2-2016

Nee

10.2,g

99

Interne brief

22-2-2016

Ja

100

Interne mail Inn Webpagina

22-2-2016

Gedeeltelijk

102.e

101

mail lnz brief Esigbond vs. Staat

30-1-2015

Gedeeltelijk

10.2e

102

bijlage 1 bij email Esigbondvs.
Staat

30-1-2015

Gedeeltelijk

10.2e

Bijlage mail inn ontheffing
Aanduldingenbesluit
Tabaksproducten
Bijlage maIl inn ontheffing van
Aanduldingenbesluit
Tabaksproducten
mail PM inz ontheffing van
Aanduidingenbesluit
Tabaksproducten
Brief VWS aan producenten inz
gezondheidwaarsclsuwingen
tabaksproducten
maIl PM inz brief
gezondheidwaarschuwingen
tabaksproducten
Mailwissel. VWS-Ker-ftabak inn
Implementing Commission

25-2-2015

Nee

Reeds openbaar

25-2-2015

Gedeeltelijk

10.2.e

25-2-2015

Gedeeltelijk

102.e

14-1-2014

Gedeeltelijk

t0.2.e

3-3-2015

Gedeeltelijk

10.2e

3-7-2015

Gedeeltelijk

10.2.e

104

105

106

107

108

Oecslon

-

+

11.1

Vindplaats:
https://www.rijksoverheld.nl/on
derwerpen/roken/documenten/
pubilcatles/2016/03/07/protocolover-de-wijze-van-omgang-metde-tabaksindustrie

Vindplaats:
https://www.rijksoverheid.nl/on
derwerpen/roken/transparant
over-contact-tabaksindustrie

Vindplaats:
https://zoek.ofllcielebekendmakl
ngen.nl/stb-2012-548.html

