Oproep aan de PvdA: haal tabaksadvocaat Hendrik Jan Biemond van de
Amsterdamse gemeenteraadslijst
Amsterdam, 5 februari 2018.
Geacht bestuur van de PvdA,
De PvdA staat bekend als een partij die roken wil ontmoedigen. Terecht, want de
gevolgen van tabaksgebruik zijn desastreus. Elk jaar sterven in Nederland zo’n
20.000 mensen aan de gevolgen van roken, ruim dertig maal meer dan het jaarlijkse
aantal verkeersdoden in Nederland.
Wie schetst dan ook onze verbazing dat op de Amsterdamse lijst van de PvdA bij de
komende gemeenteraadsverkiezingen een ‘tabaksadvocaat’ staat. Het gaat om
Hendrik Jan Biemond, nummer drie op de lijst. Biemond is advocaat bij Allen &
Overy, één van de grootste advocatenkantoren ter wereld. Dit van oorsprong
Amsterdamse kantoor werkt onder andere voor de tabaksindustrie.
Zowel het kantoor (dat tot 1999 Loefs Claeys Verbeke heette) als Biemond zelf
hebben een geschiedenis in het bijstaan van de tabaksindustrie in Nederland. Dat
blijkt uit interne documenten van British American Tobacco (inclusief deze rekening
van 14.000 gulden onder meer voor het werk van Mr. Biemond).
Ook internationaal maakt de tabaksindustrie graag gebruik van de diensten van Allen
& Overy. Het advocatenkantoor stond tabaksfirma British American Tobacco bij voor
het Europese Hof, het adviseerde British American Tobacco bij de
miljardenovername van tabaksfabrikant Reynolds en ook Cuba, in een zaak om de
plain packaging-wetgeving in Australië onderuit te halen, wetgeving
die tabaksproducenten oplegt hun tabaksproducten gestandaardiseerd te verpakken
om ze zo minder verleidelijk te maken voor jongeren.
Behalve dat Biemond voor een kennelijk heel tabaksvriendelijk advocatenkantoor
werkt, is hij daarbinnen ook persoonlijk betrokken. Het is namelijk Biemond die als
Allen & Overy advocaat de verdediging voert namens Imperial Brands (voorheen
Imperial Tobacco), producent van de shag van Drum en Van Nelle en het
sigarettenmerk Gauloises, in de strafzaak tegen de tabaksindustrie die advocaat
Bénédicte Ficq heeft aangedragen bij het Openbaar Ministerie. Bénédicte Ficq deed
in de herfst van 2016 aangifte tegen de vier grootste tabaksfabrikanten die in
Nederland actief zijn. Zij beschuldigt deze onder andere van zware mishandeling,
opzettelijke benadeling van de gezondheid en valsheid in geschrifte, zie dit artikel.
Allerlei organisaties hebben zich achter de aangifte geschaard, waaronder Stichting
Rookpreventie Jeugd, KWF Kankerbestrijding, het Nederlands Kanker Instituut, Het
Universitair Medisch Centrum Groningen het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde en Stichting Claudicationet (vertegenwoordigers van artsen en
fysiotherapeuten). Ook ondersteunen meer dan 24.000 mensen Sick of Smoking,
een organisatie die achter Van Veen en de rechtszaak staat.
Imperial Brands, de tabaksgigant die Biemond verdedigt in de genoemde strafzaak,
heeft als missie "volwassenen de mogelijkheid bieden te genieten van
tabaksmomenten en ze te ondersteunen in deze keuze". Dat aan het eind van de rit

voor ruim de helft van de rokers een vroegtijdige dood wacht, is kennelijk van later
zorg.
In een interview met Het Parool van vrijdag 5 januari verzwijgt Biemond zijn
betrokkenheid bij de tabaksindustrie. Vermoedelijk zijn Biemond ’s tabaksactiviteiten
bij de screening voor het raadslidmaatschap evenmin aan de orde geweest. Uit
zichzelf heeft hij het vast niet verteld.
Nu het nog kan, doet de Stichting Rookpreventie Jeugd een dringend verzoek op de
PvdA om van Biemond’s kandidatuur af te zien. Stichting Rookpreventie Jeugd wil
voorkomen dat kinderen beginnen met roken, want wie niet begint met roken kan ook
niet verslaafd raken en dus ook niet ziek worden en doodgaan aan tabak.
Wij maken u erop attent dat Jeroen Dijsselbloem tijdens het grote debat ‘Politieke
keuzes in de Zorg’ in Carré het standpunt van de PvdA als volgt onder woorden
bracht: “Rookwaren moeten echt weggedrukt worden uit onze samenleving, de
schade is te groot”, zei PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem. De PvdA-coryfee verving
Marith Volp, die doorgaans het woord voert als het gaat om tabak. “Het had wat mij
betreft sterker in ons verkiezingsprogramma mogen staan” (zie hier onze analyse van
alle verkiezingsprogramma’s over tabaksontmoediging). Er staat maar één zinnetje
in”, vervolgde Dijsselbloem. “Maar ik ben hier radicaal in: de accijns moet omhoog,
pakjes moeten uit het zicht en het aantal verkooppunten moet omlaag.”
Overigens staat het geval van Biemond niet op zich. In Amersfoort staat Gert Koudijs
op de PvdA-kandidatenlijst. Koudijs is al bijna 16 jaar secretaris van de NSO, de
vereniging die voor de belangen van tabaks- en gemakswinkels opkomt. De
opvattingen van Koudijs over tabak staan haaks op die van de PvdA. Onlangs heeft
TabakNee het Amersfoortse bestuur hierop geattendeerd, zie dit artikel, waarna
deze, in samenspraak met het partijbureau in Amsterdam, liet weten dat Koudijs
kandidaat mag blijven.
Sociaaldemocraten in gemeenteraden die de tabakssector steunen, dat kan
natuurlijk niet.
Daarom doen wij een klemmend beroep op het partijbestuur om in te grijpen, nu het
nog kan. Want op een tabaksadvocaat in de Amsterdamse gemeenteraad zit
niemand te wachten.
Wij zullen deze brief samen met uw reactie op onze website publiceren.
Ik wacht uw antwoord af. Ik hoop dat u uiterlijk 15 februari wilt reageren. Op 15
februari willen wij deze brief op TabakNee zetten, met hopelijk uw reactie erbij.
Met vriendelijke groet,
Frits van Dam,
Secretaris Stichting Rookpreventie Jeugd.

