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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

860
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat afhaalpunten voor
pakketjes worden misbruikt door de tabaksbranche (ingezonden 13 december
2017).
Antwoord van Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
(ontvangen 12 januari 2018). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar
2017–2013, nr. 795.
Vraag 1
Bent u bekend met het feit dat tabaksspeciaalzaken vaak ook dienen als
pakketpunt voor het ophalen of terugbrengen van online bestelde pakketjes?1
Antwoord 1
Ja.
Vraag 2
Hoe gaat u ervoor zorgen dat mensen die hun pakketje ophalen bij een
tabaksspeciaalzaak niet geconfronteerd worden met zichtbare en grote
hoeveelheden tabaksproducten? Kunt u dit toelichten?
Antwoord 2
In het ter internetconsultatie voorgelegde ontwerpbesluit houdende wijziging
van het Tabaks- en rookwarenbesluit is bepaald dat vanaf 2022 een uitstalverbod zal gelden in alle verkooppunten met uitzondering van speciaalzaken die
slechts tabaksproducten, aanverwante producten en daarbij behorende
accessoires in de handel brengen. Dit betekent dat bij alle winkels en
speciaalzaken die dienen als afhaalpunt voor het ophalen van pakketten,
mensen niet meer geconfronteerd worden met zichtbare tabaksproducten.
Vraag 3
Acht u het consistent dat het uitstalverbod van sigaretten, bedoeld om
sigaretten in supermarkten en tankstations aan het zicht te onttrekken, niet
geldt voor zaken waar pakketjes worden opgehaald? Zo ja, kunt u dit
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toelichten? Zo neen, wat gaat u er aan doen om deze inconsistentie te
verhelpen?
Antwoord 3
Ik acht het ontwerpbesluit consistent omdat daarin voor alle winkels die
dienen als afhaalpunt voor het ophalen van pakketten het uitstalverbod geldt.
Vraag 4
Herkent u de signalen dat de tabaksbranche lobbyt via de NSO, de branchevereniging voor tabaksdetailhandel en de VVP, Vereniging van Postretailers?
Bent u bereid dit te onderzoeken?
Antwoord 4
Op grond van artikel 5, derde lid, van het WHO-kaderverdrag inzake
tabaksontmoediging mag de tabaksindustrie geen invloed hebben op het
tabaksontmoedigingsbeleid. Contact met de tabaksindustrie vindt alleen
plaats als het gaat over uitvoeringstechnische kwesties, voor zover het op
generlei wijze invloed heeft op de beleidsplannen op het gebied van
tabaksontmoediging. Dit geldt ook voor de tabakslobby. Ik ben op de hoogte
dat de tabakindustrie via andere organisaties lobbyt. Ik acht het niet
noodzakelijk dit nader te onderzoeken.
Vraag 5
Wat bent u voornemens te doen om het lobbyverbod met de tabaksindustrie
actief te handhaven?
Antwoord 5
Artikel 5, derde lid, van het WHO-kaderverdrag inzake tabaksontmoediging
bindt de staat en zijn organen. Door middel van een brief zijn alle ministeries,
provincies en gemeenten op de hoogte gesteld van de verplichting die uit
deze bepaling voortvloeit. Daarbij zijn zij ook gewezen op de lobbypraktijken
van de tabaksindustrie. Het is aan alle organen zelf om het lobbyverbod met
de tabaksindustrie actief te handhaven.
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