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deze brief. 

In reactie op uw brief van 28 maart jl. bericht ik u als volgt. 

In het commissiedebat leefstijlpreventie op 24 maart jl. is het verbod op de 
verkoop van tabak in supermarkten aan de orde gekomen. Het ministerie van 
VWS kan zich voorstellen dat dit grote effecten kan hebben op de leefbaarheid in 
kleine kernen. Tegelijkertijd is het een ongemakkelijke conclusie dat de verkoop 
van tabak noodzakelijk zou zijn om deze leefbaarheid te beschermen. 
De Staatssecretaris van VWS heeft de Kamer evenwel aangegeven in gesprek te 
gaan met de ministers van BZK en EZK over de gevolgen van het verkoopverbod. 

Zijn voorganger heeft in 2020 tweemaal met het CBL gesproken over het vrijwillig 
stoppen met de verkoop van tabak door supermarkten.' Uit deze gesprekken, en 
ook uit gesprekken met andere tabaksverkooppunten, is naar voren gekomen dat 
de voorkeur naar wetgeving uitging.2  

Nu duidelijk is dat vrijwillig stoppen met de tabaksverkoop niet aan de orde is, zijn 
gesprekken over vervolgstappen met vertegenwoordigers van supermarkten, 
gezien artikel 5, derde lid, van het WHO-Kaderverdrag inzake 
tabaksontmoediging, helaas niet meer mogelijk. De reden hiervoor is 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 Staatssecretaris van 
Rijn hierover naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.3  Onze overtuiging is dat ook 

1  Rijksoverheid.nl. Duidelijkheid over contact met de tabaksindustrie - Overzicht contacten 
met tabaksindustrie 2020. Beschikbaar via: 
httos://www.rijksoverheid.nlionderweroen/roken/documenten/oublicaties/2020/01/01/ove 
rzicht-contacten-met-tabaksindustrie-2020  

2  Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 32 011, nr. 79 
3  Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 32 011, nr. 47 
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de commerciële belangen van tabak verkopende supermarkten niet verenigbaar 
zijn met de doelstellingen van het Nederlandse tabaksontmoedigingsbeleid. Iets 	Kenmerk 
meer dan de helft van de omzet van tabaksproducten gaat via supermarkten. 	3349685-1027138-VGP 

Daarom scharen wij ook deze verkooppunten 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 conceptregeigeving waarover via internet wordt 
geconsulteerd. Alle reacties worden serieus bestudeerd en gewogen en zo nodig 
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 warden zowel uw brief als het antwoord 
daarop openbaar gemaakt op: 
https://www. rijksoverheid. nl/onderwerpen/roken/transparant-over-contact- 
tabaksindustrie  

Met vriendelijke groet, 

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