
Protocol over de wijze van omgang met de tabaksindustrie 

A. Algemene uitgangspunten  

 

1. Wat is het doel van dit protocol? 

Artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging bindt de Staat en al 

zijn organen. Dat betekent dat alle overheden, zowel decentrale, ministeries als 

uitvoeringsorganen zich aan dit verdrag moeten houden. Dit protocol wil daarom voor 

alle overheden duidelijk maken wat artikel 5.3 inhoudt en geeft een idee hoe 

overheden zelf invulling kunnen geven aan dit artikel met het oog op hun 

werkzaamheden. 

 

2. Waarom anders omgaan met de tabaksindustrie? 

Artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging bepaalt dat 

overheden bij vaststelling en uitvoering van hun beleid zich niet laten beïnvloeden door 

de commerciële en andere gevestigde belangen van de tabaksindustrie. 

 

3. Wie is de tabaksindustrie? 

De tabaksindustrie bestaat uit de producenten, distributeurs en importeurs van 

tabaksproducten. Onder tabaksindustrie worden ook verstaan organisaties en personen 

indien en voor zover zij de tabaksindustrie vertegenwoordigen of als lobbyist voor de 

tabaksindustrie optreden. 

 

4. Aansluiten bij bestaande gedragscodes 

Sinds 2006 moet elke overheid een integriteitsbeleid voeren volgens de 

Ambtenarenwet. De huidige integriteitscodes van overheden geven al invulling aan hoe 

zich te gedragen tegenover allerlei aspecten, waaronder de invloeden van de industrie. 

In aansluiting op de huidige gedragscodes, worden overheden geadviseerd een 

specifieke passage toe te voegen over contact met de tabaksindustrie met de volgende 

strekking: 

 

“Integriteit gaat ook over het dienen van het algemeen belang, en burgers en externe 

partijen moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid niet bevooroordeeld of 

partijdig is en dat beslissingen op objectieve gronden worden genomen. Om dit te 

bevorderen kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over de omgang met 

lobbyisten. Zo heeft de overheid de specifieke afspraak gemaakt inzake 

tabaksontmoediging dat overheden bij vaststelling en uitvoering van hun beleid zich 

niet te laten beïnvloeden door de commerciële en andere gevestigde belangen van de 

tabaksindustrie. Binnen de professionele verantwoordelijkheid van onze organisatie valt 

dus ook terughoudendheid in contact met de tabaksindustrie. Dit is van belang om te 

voorkomen dat contact met de tabaksindustrie kan leiden tot maatregelen die (in)direct 

kunnen aanzetten tot roken”. 

5. Terughoudendheid in contact met de tabaksindustrie 

Op grond van artikel 5.3 dienen overheden terughoudend te zijn met contacten met de 

tabaksindustrie om te voorkomen dat de tabaksindustrie invloed kan uitoefenen op het 

beleid. Daarom dienen contacten met de tabaksindustrie te worden beperkt tot 

uitvoeringstechnische kwesties.  

 

6. Transparantie 

Indien contact tussen de overheid en de tabaksindustrie plaatsvindt, staat 

transparantie voorop. Dit betekent dat verslagen van toegestaan overleg met de 

tabaksindustrie openbaar worden gemaakt op de website van de betrokken overheid. 

Hierbij adviseren we overheden om hetzelfde te doen met andere schriftelijke 



documenten, zoals e-mails en correspondentie met de tabaksindustrie (met 

inachtneming van de Wet openbaarheid van bestuur).  

 

7. Naleving is verantwoordelijkheid van alle overheden 

Artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging bindt de gehele 

Staat en al zijn organen. Dit betekent dat elke overheid zelf verantwoordelijk is voor de 

naleving van dit artikel.  


