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Geachte heer 

In reactie op uw brief van 11 april jl. bericht ik u, ook mede namens de minister 
van EZK, als volgt. 

De Nederlandse regering streeft met het Nationaal Preventieakkoord een hoog be-
schermingsniveau na en heeft als doel om in 2040 een rookvrije generatie te reali-
seren.(') Een belangrijke maatregelen om dit te bereiken, is het verminderen van 
het aantal verkooppunten van tabaksproducten en aanverwante producten. Sinds 
de start van het Preventieakkoord heeft de voormalige Staatssecretaris meerdere 
gesprekken gevoerd met brancheverenigingen van supermarkten en hen is conse-
quent gevraagd wanneer zij stoppen met de verkoop van tabak. In dit kader is 
ook gesproken met brancheverenigingen van de tankstations en tabak- en ge-
makszaken. Al deze gesprekken is hij ingegaan met de hoop tot een convenant te 
komen met meerdere partijen, vanuit een beroep op de volksgezondheid, waarin 
men zich gezamenlijk uitspreekt om op eigen initiatief de verkoop van tabak af te 
bouwen. [21  Uit deze gesprekken is echter naar voren gekomen dat de voorkeur 
naar wetgeving uitging.i31 

Nu duidelijk is dat vrijwillig stoppen met de tabaksverkoop niet meer aan de orde 
is, en het verminderen van het aantal verkooppunten door middel van wetgeving 
wordt ingevoerd, zijn gesprekken over vervolgstappen met vertegenwoordigers 
van tabaks- en gemakszaken, gezien artikel 5, derde lid, van het WHO-Kaderver-
drag inzake tabaksontmoediging, niet meer mogelijk. Zoals u ook aangeeft is de 
reden hiervoor dat artikel 5, derde lid, verdragspartijen verplicht maatregelen te 
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 

L11  Zie pagina 3 van bijlage 863921 bij Kamerstukken II, 2018/19, 32793, nr. 339. Zie ook: 
www.rijksoverheid.nl, zoekterm: nationaal preventieakkoord. 
(2]  Rijksoverheld.nl. Duidelijkheid over contact met de tabaksindustrie - Overzicht contacten 
met tabaksindustrie 2020. Beschikbaar via: httos://www.r jksoverheld,nlionderwerben/r0-
ken/documenten/oublicaties/2020/01/01/overzicht-contacten-met-tabaksindustrie-2020 
[3]  Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 32 011, nr. 79 
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Staatssecretaris van Rijn hierover naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.[41  Uit-
gangspunt van de Nederlandse overheid is dat er geen contact met de tabaksindu-
strie.  plaatsvindt. Onder de tabaksindustrie worden ook verstaan organisaties en 
personen indien en voor zover zij de tabaksindustrie vertegenwoordigen of als lob-
byist voor de tabaksindustrie optreden. 
De NSO komt op voor de belangen van de tabaksdetailhandel. Aangesloten onder-
nemers zijn eigenaar van ongeveer twee derde van de ruim 1500 winkels in deze 
branche. Tabaksproducten maken een belangrijk onderdeel uit van de omzet van 
de aangesloten bedrijven. Omdat de tabaksdetailhandel het belang van de ver-
koop van tabak dient, worden daarmee indirect de belangen van de tabaksindu-
strie gediend. Commerciële belangen van de tabaksdetailhandel, zijn evenals de 
belangen van de tabaksindustrie niet verenigbaar met de doelstellingen van het 
Nederlandse tabaksontmoedigingsbeleid. Daarom wordt in dit kader ook de ta-
baksdetailhandel onder de werking van artikel 5, derde lid, van het WHO-Kader-
verdrag inzake tabaksontmoediging geschaard en is contact met u over een lo-
pend wetstraject niet meer mogelijk. 
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Wel is contact mogelijk over uitvoeringstechnische kwesties die voorvloeien uit 
een lopend wetstraject. Internetconsultatie biedt daarvoor de gelegenheid. Tijdens 
het wetgevingsproces kunt u reageren op uitvoeringstechnische gevolgen van con-
ceptregelgeving waarover via internet wordt geconsulteerd. Binnen enkele weken 
zal de internetconsultatie worden gestart van het verkoopverbod voor supermark-
ten. 
Alle reacties worden serieus bestudeerd en gewogen en in voorkomende gevallen 
kunnen deze tot aanpassingen in de wet- en regelgeving leiden. 
Ik vertrouw erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met het oog op ons transparantiebeleid worden zowel uw brief als het antwoord 
daarop openbaar gemaakt op: httos://www.rjksoverheid.nl/onderwerpen/ro-
ken/transparant-over-contact-tabaksindustrie   

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, 
namens deze, 
de directeur Voeding, Gezondheidsbescherming 

(4) Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 32 011, nr. 47 
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