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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport         

T.a.v. de staatssecretaris, de heer M.J. van Rijn 

Postbus 20350 

2500 EJ  Den Haag 

 

 

 

Betreft: onderzoeks- en adviesrapportage implementatie artikel 5.3 van FCTC 

Den Haag: 12 juni 2015 

 

Geachte heer Van Rijn, 

Dit jaar is het 10 jaar geleden dat Nederland de Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) 
van de World Health Organisation (WHO) ratificeerde.  
Artikel 5.3 van het verdrag is erop gericht de totstandkoming en uitvoering van 
volksgezondheidsbeleid met betrekking tot tabaksontmoediging te beschermen tegen commerciële 
en andere gevestigde belangen van de tabaksindustrie. Het artikel wordt door de WHO beschouwd 
als een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvolle implementatie van het FCTC verdrag. 
 
In Nederland is de afgelopen jaren negatieve beeldvorming ontstaan ten aanzien van de ruimte die 
de tabaksindustrie krijgt om het tabaksbeleid te beïnvloeden. Dit onderwerp stond bijvoorbeeld 
centraal in de Zembla uitzending van 21 oktober 2011 met de naam “Minister van Tabak” en in 2013 
publiceerde Vrij Nederland een serie artikelen over Den Haag en de tabakslobby.  
 
Het FCTC Shadow report 2014 dat in januari 2015 is gepubliceerd, concludeerde dat er aandacht is 
voor het verminderen of uitbannen van de invloed van de tabaksindustrie op tabaksbeleid, maar dat 
er tegelijkertijd signalen zijn dat dit nog niet structureel is ingebed binnen alle overheidslagen. Ook 
laat het zien dat nog niet wordt voldaan aan de meeste aanbevelingen uit de 
implementatierichtlijnen voor artikel 5.3.  
 
Zowel uit de brief over tabaksontmoediging die u op 23 april jl. aan de Tweede Kamer heeft gestuurd 
als in het gesprek dat wij op 3 februari met elkaar hebben gevoerd blijkt dat u met ons de ambitie 
deelt voor een effectief tabaksontmoedigingsbeleid om een samenleving te bereiken waarin 
jongeren rookvrij kunnen opgroeien. Hierin past geen enkele beïnvloeding door de industrie. Gezien 
het belang van een goede implementatie van artikel 5.3 voor het tot stand komen en uitvoeren van 
effectief tabaksontmoedigingsbeleid heeft de Alliantie Nederland Rookvrij het initiatief genomen om 
de Oude Gracht Groep een onderzoeks- en adviesrapportage te laten opstellen, met als doel om 
concrete aanbevelingen te kunnen doen over hoe de huidige situatie verbeterd kan worden. Dit 
rapport bieden we u bij deze graag aan. 

 

Eisenhowerlaan 108 

2517KL Den Haag NL 

Tel: +31 (0)70 306 88 35 

info@alliantienr.nl 

KvK 58897054 

IBAN NL77ABNA0540491322  

www.alliantienederlandrookvrij.nl 

 

mailto:info@alliantienr.nl


                                                                                           

 

 
Alliantie Nederland Rookvrij! zet zich in voor een samenleving waarin niemand meer (over) lijdt aan de gevolgen van roken. 

150612     pag. 2 

 
 
 
 
 
 
De Alliantie Nederland Rookvrij ondersteunt de aanbevelingen die de Oude Gracht Groep in haar 
rapport formuleert. Wij ondersteunen dat het uitgangspunt zou moeten zijn dat de rijksoverheid, op 
specifiek beschreven uitzonderingen na, geen contact onderhoudt met de tabaksindustrie en dat de 
rijksoverheid volledig transparant is over alle contacten die er wel zijn. 
Om dit bij de gehele overheid, nationaal én lokaal, te kunnen realiseren is het van belang de kennis 
over, het begrip van en de urgentie ten aanzien van de implementatie van artikel 5.3 in Nederland te 
vergroten. Het pleidooi om lobbyactiviteiten transparanter te maken  is onlangs (6 mei) ook door 
Kamerlid Lea Bouwmeester naar buiten gebracht. Het FCTC maakt duidelijk waarom het in het geval 
van de tabaksindustrie noodzakelijk is nog een stap verder te gaan: de belangen van de 
tabaksindustrie zijn per definitie direct tegengesteld aan het belang van de volksgezondheid.  
 
Wij zijn ervan op de hoogte dat u en het ministerie van Financiën in gesprek zijn met Stichting 
Rookpreventie Jeugd over een Plan van Aanpak ten aanzien van de implementatie van artikel 5.3. Wij 
hebben kortgeleden met de Stichting Rookpreventie Jeugd gesproken over de inhoudelijke lijnen van 
onze adviezen aan het rijk over de implementatie van artikel 5.3. Hoewel wij in onze 
benaderingswijzen verschillen, zijn onze inhoudelijke lijnen overeenkomstig.  
Voor het welslagen van effectieve tabaksontmoediging is goede implementatie van artikel 5.3 
onontbeerlijk. Dit zal uiteindelijk de door ons allen gewenste samenleving dichterbij brengen waarin 
jongeren rookvrij opgroeien. 
 
 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de Alliantie Nederland Rookvrij,  

drs. F. Italianer   drs. M.T. Rudolphie MBA   M. Rutgers M.Sc 

 

 

 

Algemeen Directeur  Algemeen directeur       Directeur 

Hartstichting       KWF Kankerbestrijding    Longfonds 

 

 

 

Voor verdere informatie: 

Mw. dr. ir. Dewi Segaar (sr. adviseur beleid & onderzoek) 

E dewi.segaar@alliantienr.nl   M  06 - 2231 2216 

 

 
  


