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Uw brief 

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

In verband met de Grand Prix van Nederland (GP), die van 3 tot en met 5 
september 2021 in Zandvoort plaatsvindt, wijs ik u op de bestaande 
internationale, Europese en nationale wetgeving met betrekking tot het verbod op 
reclame en sponsoring voor tabaks- en aanverwante producten. 

Aanleiding hiervoor is een verzoek van de Europese Commissie (hierna: 'de EC'), 
gericht aan de overheden van alle EU-lidstaten waar GP-races worden gehouden, 
en de ontwikkelingen rondom nieuwe campagnes, zoals 'A Better Tomorrow'. De 
EC toetst in dit verband de maatregelen die de lidstaten hebben getroffen om te 
garanderen dat de strenge voorschriften met betrekking tot het verbod op 
reclame, promotie en sponsoring strikt worden nageleefd. 

De Europese Tabaksreclamerichtlijn (2003/33/EG) regelt de onderlinge aanpassing 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de 
reclame voor tabaksproducten en de promotie hiervan. Verboden is op grond van 
artikel 5 van de Richtlijn 'sponsoring van evenementen of activiteiten (...) die in 
meer dan een lidstaat plaatsvinden of die anderszins een grensoverschrijdend 
effect hebben'. 
Naar nationaal recht geldt op grond van artikel 5, eerste lid van de Tabaks- en 
rookwarenwet een uitgebreid verbod op reclame en sponsoring voor tabaks- en 
aanverwante producten. Dit verbod voorziet in een verbod op het direct, maar ook 
indirect bekendheid geven aan of het aanprijzen van deze producten. 

Tegen deze achtergrond verzoek ik u mij binnen 4 weken na dagtekening mee te 
delen welke maatregelen door u worden genomen om te garanderen dat het 
verbod op reclame, promotie en sponsoring tijdens en rondom de GP wordt 
nageleefd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zal ik hiervan op 
de hoogte stellen. Daarnaast verzoek ik u om het betrokken raceteam te 
informeren over deze brief. 
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Deze brief wordt tevens verzonden aan het raceteam McLaren en de organisator 	Kenmerk 
van de GP in Zandvoort. De gemeente Zandvoort ontvangt een afschrift van deze 2376265-1010630 
brief. 

Deze brief zal conform het overheidsbeleid ten aanzien van contacten met de 
tabaksindustrie openbaar worden gemaakt op de volgende website: 
haps ://www. rijksoverheid . ni/onderwerpen/roken/transparant-over-contact-
tabaksindustrie.  

Hoogachtend, 

de dir,t 	 ezondheidsbescherming 
en Pr 

C.G.A. Wijnker 
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