
Van: 
Aan: 
Cc: 	 (ffieendrachtbv.n1); 

	
1 

Onderwerp: 	RE: Ronde Tafelgesprekken 
Datum: 	 vrijdag 25 februari 2022 11:12:00 
Bijlagen: 	image003.ono 

imaae004.onq 

Hoi 

Met het oog op de publicatieverplichting voortkomend uit hetzelfde artikel geven wij de 
voorkeur aan schriftelijk contact over de uitvoeringstechnische kwesties waar we wel contact 
over kunnen hebben. Wellicht ten overvloede: maar ook deze emailcorrespondentie zal in dit 
kader worden gepubliceerd. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 	 @vnpi.nl> 

Verzonden: donderdag 24 februari 2022 14:00 

Aan: 	 @minvws.nl> 

CC: 	 @eendrachtbv.nl) 

@minvws.nl>; 

Onderwerp: RE: Ronde Tafelgesprekken 

@eendrachtbv.nk 

@minvws.nl> 

Beste 

Dank voor je reactie, kan ik je wellicht bellen? Helaas zie ik geen telefoonnummer onder je mails 

dus vandaar dat ik dit even zo doe. 

Ik hoor graag. 

Alvast dank! 

Met vriendelijke groet, 

Adjunct-Directeur Marketing 

0  VNPI 
VNPI (Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie) - Netherlands Petroleum Industry Association 
Prinses Margrietplantsoen 86, 2595 BR Den Haag - Bezoekadres: WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 586 
Den Haag, 	 / +31(0)70- 	of 06 	/ www.vnpi.n1 

This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended 
recipient, any disclos ure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this 
communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error please notify the sender 
immediately and then delete this email. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free 
as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. 
The sender therefore is in no way liable for any errors or omissions in the content of this message, which may 
arise as a result of email transmission. 1f verification is required, please request a hard copy. 



Van: 	 @minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 23 februari 2022 16:10 
Aan: 	 @vnpi.nl> 
CC: 	 @eendrachtbv.nl) 

@minvws.nl>; 
Onderwerp: RE: Ronde Tafelgesprekken 

@eendrachtbv.nl>; 
@minvws.nl> 

Hoi 

Ik heb het even nagevraagd bij collega's, maar een proces zoals jij beschrijft is bij ons niet 
bekend. In het kader van artikel 5.3 van het FCTC-verdrag is het ook niet toegestaan om 
belanghebbenden van tabaksverkoop te betrekken bij de totstandkoming van het 
tabaksontmoedigingsbeleid. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 	 @vnpi.nl> 
Verzonden: donderdag 17 februari 2022 13:21 
Aan: 	 Rminvws.nl> 
CC: 	 @eendrachtbv.nl 
Onderwerp: Ronde Tafelgesprekken 

Reendrachtbv.nl> 

Beste 

Hopelijk gaat alles goed met je? 

Een kleine vraag wij horen via de wandelgangen dat er rondetafel-gesprekken gepland zijn 
danwel gepland worden met de verschillende branches o.a. inzake tabak. Weet jij hier wellicht 
iets meer van? Indien dit het geval is zouden wij bij deze gesprekken mogen aansluiten? 

We horen graag. 

Alvast dank! 

Met vriendelijke groet, 

Adjunct-Directeur Marketing 

VNPI 
VNPI (Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie) - Netherlands Petroleum Industry Association 
Prinses Margrietplantsoen 86, 2595 BR Den Haag - Bezoekadres: WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 586 
Den Haag, 	 / +31(0)70- 	of 06 	/ www.vnpi.til 
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