
1.) Uit het Nederlandse advies aan de Europese Commissie blijkt dat Nederland weinig ziet in 

vergaande rook beperkende maatregelen vanuit Europa zoals, verplicht stellen van foto’s 

op verpakkingen, het inperken van sigarettenautomaten en strengere regels t.a.v. 

additieven. Waarom is de minister van Volksgezondheid tegen strengere maatregelen die 

de volksgezondheid kunnen bevorderen? 

 

Vorig jaar heeft de minister nog de boetes verdubbeld op overtreding van het rookverbod 

in de horeca, de accijns op sigaretten is gestegen, dat zijn strenge maatregelen. Verder 

wordt op sigarettenpakjes indringend tegen de gevaren van roken gewaarschuwd. Ook 

komen er binnenkort nieuwe indringende teksten op pakjes. Over het effect van foto’s op 

pakjes bestaan tegenstrijdige onderzoeken. Het is nog onvoldoende wetenschappelijk 

aangetoond dat dit ook daadwerkelijk effect heeft op rokers. Je moet dit ook in een breder 

kader zien van de sfeer in de publieke ruimte. Wat betekent het als we zieke longen op 

sigarettenpakjes zetten (en kapotte levers op alcoholflessen? Vervette organen op 

chocoladerepen?). Voor deze minister is het tegengaan van het beginnen met roken vooral 

door jongeren van hoge prioriteit en het bieden van indringende informatie aan de 

volwassenen, zodat zij zelf weten welke keuze ze maken. Daarom zet zij zich in om 

objectieve informatie openbaar beschikbaar te maken. Dit najaar worden de gegevens over 

ingrediënten in tabak actief openbaar gemaakt op www.tabakinfo.nl. Hiermee is Nederland 

een van de eerste Europese landen waar dit gebeurt. Zo zijn we op dit terrein weer 

voorloper. Iedereen die wil stoppen met roken had en heeft nog steeds recht op 

ondersteuning daarbij en vanaf 2013 worden hulpmiddelen/medicijnen ook weer 

opgenomen in het basispakket. Dit is in veel andere EU landen niet het geval.  

 

2.) De bijdrage van VWS aan de Europese Commissie wijkt op veel punten af van de adviezen 

van ministeries van Volksgezondheid van andere Europese lidstaten. Nederland gaat lang 

niet zover als andere Europese lidstaten w.o. België, Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje, 

Duitsland, maar ook veel Oost-Europese lidstaten zoals Letland. Hoe verklaart de minister 

dit? 

Het klopt dat verschillende landen binnen en buiten de EU uiteenlopende maatregelen 

treffen om roken en het gebruik van tabak verder aan banden te leggen.  Er is ruimte voor 

nationaal beleid. Zo zet minister Schippers vol in op het weerbaar maken van jongeren 

tegen verleidingen van roken, alcohol en drugs. Door programma’s op scholen gericht op 

jongeren en ouders. En via digitale platforms die jongeren veel bezoeken zoals chat en 

social media. Het preventie- en gezondheidsbeleid is een van haar prioriteiten. Daar is 

extra geld voor vrijgemaakt met onder andere als doel jongeren te weerhouden van roken. 

En zo gaan er jaarlijks ook tientallen miljoenen euro’s naar het stimuleren van sporten en 

bewegen in de buurt en het op een positieve wijze stimuleren van een gezonde levensstijl. 

Zie verder antwoord op vraag 1.  

 

 

3.) Het RIVM heeft een wetenschappelijk advies gemaakt t.b.v. het ministerie van 

http://www.tabakinfo.nl/


Volksgezondheid (Herziening EU-Tabaksproductrichtlijn 2001/37/EG RIVM rapport 

340610003/2012 R. Talhout | A. Opperhuizen (zie bijlage)). Het VWS advies aan de 

Europese Commissie wijkt o.a. op de punten foto waarschuwingen, plaine packaging, 

ingrediënten en verkoop beperkende maatregen nog al af van de standpunten in het 

wetenschappelijk advies van het RIVM. Waarom heeft de minister de wetenschappelijke 

adviezen van haar eigen RIVM niet overgenomen in haar advies aan de Europese 

Commissie?   

 

Rapporten zoals die van het RIVM zijn zeer behulpzaam bij het bepalen van een standpunt. 

Daarom vragen we ook deze adviezen. Op basis van deze en andere adviezen worden 

politieke afwegingen gemaakt. Die politieke afwegingen liggen breder dan de technische 

voorstellen, en gaan ook over zelfbeschikking, keuzevrijheid, bescherming (tegen 

meeroken), over vrijheidsinperking. De politieke afweging is dat ten aanzien van jongeren 

de overheid een veel zwaardere verantwoordelijkheid heeft, dan ten aanzien van vrije, 

volwassen burgers. Wanneer er daadwerkelijk een voorstel vanuit de Europese Commissie 

voor een nieuwe Tabaksproductenrichtlijn ligt, zal het kabinet een standpunt bepalen en 

daarover met de Kamer in debat gaan. Vervolgens zal het kabinet haar standpunt 

inbrengen bij de Europese Commissie. 

 

4.)   De minister komt in haar advies op voor de belangen van het bedrijfsleven (zie punt 

hierboven ‘Verkoop beperkende maatregelen’), is de minister van Volksgezondheid niet van 

mening dat de belangen voor de volksgezondheid zwaarder zouden moeten wegen? 

 

De minister zet juist in op maatregelen die helpen het roken tegen te gaan (zie antwoorden 

1 t/m 3). Dat roken schadelijk en verslavend is, en wat de medische en fysieke gevolgen 

zijn, moet goed voor het voetlicht worden gebracht. Dat is een taak van de overheid die 

fors ter hand wordt genomen via de kanalen waar de doelgroepen zich bevinden (oa social 

media, ingrediënten informatie via internet, etc). . Het beleid is er ook op gericht dat 

jongeren weerbaar worden gemaakt tegen eventuele verleidingen daartoe. Als zij zelf 

kiezen om er niet aan te beginnen is een belangrijke slag gewonnen.  Mensen worden 

geprikkeld om te kiezen voor een gezonde leefstijl, juist omdat de belangen voor 

volksgezondheid zwaar wegen. En roken past daar niet bij. 

Nederland heeft al een beperkte toegang tot tabaksverkoopautomaten, en kent een 

leeftijdsgrens van 16 jaar voor het kopen van tabaksproducten. De belangen van de 

industrie spelen daarbij geen rol. De minister zal de vlag uitsteken als in Nederland 

niemand meer rookt en die industrie haar klandizie heeft verloren. Dat zou van enorme 

betekenis zijn voor de volksgezondheid en de kwaliteit van leven van de mensen.  

5.)   Nederland is de afgelopen jaren een fors aantal plaatsen gezakt op de Tobacco Control 

Scale* van nummer 7 in 2004 naar nummer 13 in 2010. Heeft de minister de ambitie om 

Nederland weer te stijgen op die lijst en hoe wil ze dat realiseren? 

       



      Een daling in het aantal rokers is een beleidsdoel voor VWS. Het beleid is er met name op 

gericht zoveel mogelijk jongeren van roken te weerhouden en zoveel mogelijk mensen voor 

een gezonde leefstijl te laten kiezen en dus te stoppen met roken. Zie ook de antwoorden 

bij 1, 2 en 4. 

6.)   Nederland heeft het WHO-kaderverdrag inzake tabaksontmoediging FCTC in 2005 

ondertekend. Daar vloeit de verplichting uit voort om een tabaksontmoedigingsbeleid te 

voeren. Is de minister van mening dat haar bijdrage aan de Europese Commissie in lijn is 

met dat verdrag?   

 

De minister is van mening dat ze een weloverwogen rookbeleid voert waarin bescherming 

van de volksgezondheid en tabaksontmoediging goed in balans zijn met het belang van 

individuele verantwoordelijkheid en keuzevrijheid. Dit uit zich onder meer in goede 

voorlichting, heldere en transparante informatie, rookverboden op onder meer de 

werkvloer, hulp bij stoppen met roken en een forse inzet op de jeugd in Nederland.  

 


