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Geachte mevrouw Kindstrand-Isaksson,  

Uw brief is in goede orde ontvangen. 
 
Naar aanleiding van uw brief licht ik graag het volgende toe. Artikel 5 van het 
WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging heeft betrekking op het door 
verdragsstaten te ontwikkelen en uit te voeren tabaksontmoedigingsbeleid. Uit 
artikel 5, derde lid, van dit verdrag volgt dat de verdragspartijen maatregelen 
moeten nemen om het tabaksontmoedigingsbeleid te beschermen tegen de 
commerciële belangen van de tabaksindustrie. 
 
Ik verwijs u naar de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de verplichtingen 
van dit artikel naar de brief die voormalig Staatssecretaris van Rijn hierover naar 
de Tweede Kamer heeft gestuurd.1 Ook de commerciële belangen van snus- en 
nicotinezakjesproducerende industrie zijn niet verenigbaar zijn met de 
doelstellingen van het Nederlandse tabaksontmoedigingsbeleid. Daarom scharen 
wij ook uw bedrijf onder de werking van artikel 5, derde lid, van dit WHO-
Kaderverdrag en is contact met u over lopende wetstrajecten helaas niet mogelijk. 
 
Wel is contact met u mogelijk over uitvoeringstechnische kwesties die voorvloeien 
uit vastgesteld beleid of vastgestelde regelgeving. Internetconsultatie biedt daar-
voor de gelegenheid. Tijdens het wetgevingsproces kunt u reageren op uitvoe-
ringstechnische gevolgen van conceptregelgeving waarover via internet wordt ge-
consulteerd. Alle reacties worden serieus bestudeerd en gewogen en zo nodig kun-
nen deze tot aanpassingen in de wet- en regelgeving leiden. 
 
 
 
 
 
 
 
Ik vertrouw erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 32 011, nr. 47 






