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Acceptatie onderzoeksgeld van tabaksindustrie

Geachte professor Fleuren en professor Stalpers,
Op vrijdag 5 januari ontvingen wij uw brief waarin u uw ongenoegen bekend maakt dat prof.
dr. John Vervaele van de Universiteit Utrecht een onderzoekssubsidie van sigarettenfabrikant
Philip Morris Industrie (PMI) heeft geaccepteerd, en u verzoekt met klem om deze band met
de tabaksindustrie onmiddellijk te verbreken.
Ten eerste dank voor uw brief, wij begrijpen dat dit onderzoek en de wijze van financiering
vragen kan oproepen. Het onderzoeksvoorstel van de heer Vervaele is dan ook absoluut
onderwerp van debat geweest binnen onze organisatie en College van Bestuur. Na zorgvuldige
afweging en gesprekken hebben wij echter vorig jaar besloten dat de wetenschappelijke
onafhankelijkheid en integriteit van het onderzoek voldoende gewaarborgd is, en dat het
onderzoek onder afgesproken voorwaarden kan doorgaan.
Het onderzoek naar tabakssmokkel dient een belangrijk maatschappelijk belang. De World
Health Organization stelt dat illegale handel in tabak mensenlevens kost en overheden geld.
Onder andere op de site van de WHO, wordt het belang toegelicht van het stoppen van de
illegale handel. De resultaten van het voorgestelde onderzoek kunnen bijdragen aan het
stoppen en verminderen van dit probleem en daarmee een bijdrage leveren aan de
volksgezondheid. Ook benadrukken wij dat dit geen onderzoek naar tabak of de
tabaksindustrie zelf is. Het onderzoek wordt gedaan in de context van een Europees
consortium dat gaat over juridische context van smokkel.

Tot slot is het van belang te melden dat bij de acceptatie van de middelen uit het fonds van
PMI Impact bij de Universiteit Utrecht niet bekend was dat KWF de richtlijnen voor financiering
aanpaste in 2017. Om deze reden werd in oktober 2017 een gesprek gevoerd tussen de
universiteit en KWF en de financiering van dit onderzoek in goed overleg afgestemd. Reeds
eind vorig jaar besloten wij, conform afspraak met KWF, om soortgelijke subsidies in het
vervolg niet meer te accepteren. In de toekomst zal geen onderzoek meer aan de UU
plaatsvinden dat gefinancierd wordt door de tabaksindustrie of partijen die daar net als PMI
Impact aan gelieerd zijn.
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