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Tweede Kamer der Staten-Generaal    
t.a.v. de vaste commisie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
Postbus 20018 

2500 EA Den Haag 

 
Den Haag, 1 juli 2021 
 
 
Betreft: motie inzake Artikel 5.3 van het WHO-kaderverdrag inzake tabaksontmoediging  
 
Geacht lid van de vaste commissie VWS,  
 
Wij schrijven u aan naar aanleiding van een opiniestuk in het Financieel Dagblad van 28 mei jl. en een 
afgelopen maandag ingediende motie van VOLT en D66 waarin het Presidium wordt verzocht haar 
eerdere uitleg over de  verhouding tussen artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag inzake 
tabaksontmoediging en de grondwettelijke positie van Kamerleden te herzien. 
 
Wij voelen ons genoodzaakt hierop te reageren aangezien de motie de indruk wekt dat contacten 
tussen Kamerleden en de tabaksindustrie in strijd zouden zijn het met artikel 5.3 van het WHO 
kaderverdrag. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken:  
 

• Ten eerste verplicht het verdrag de overheid geenszins tot het stopzetten van contacten met 
de tabaksindustrie. Een uitspraak  (2015) van de rechtbank in Den Haag laat hier geen enkel 
misverstand over bestaan.   

 

• Ten tweede is de eigen invulling die de Nederlandse regering aan artikel 5.3. heeft gegeven 
alleen van toepassing op de overheid (rijksoverheid, provincies en gemeenten). Het is immers  
grondwettelijk vastgelegd dat leden van de Staten-Generaal ‘zonder last’ stemmen. Dat 
betekent dat zij op basis van eigen inzicht en overtuiging een oordeel vellen. Kortom het is in 
ons democratische bestel aan de Kamerleden zelf om te bepalen hoe zij zich informeren en 
met wie er contact plaatsvindt om tot een gedegen beleidsafweging komen.  

 
Wij hopen dat u deze overwegingen behulpzaam acht in uw beoordeling van de onderhavige motie.  
 
Wij staan uiteraard tot uw beschikking indien u vragen heeft of een nadere toelichting wenst. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Peter van den Driest  
Directeur Externe Betrekkingen Nederland  
peter.vandendriest@pmi.com 
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