
28 401 Aanpassing van de Tabakswet aan richtlijn nr.
2001/37/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 5 juni 2001
betreffende de onderlinge aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van
de lidstaten inzake de productie, de presentatie
en de verkoop van tabaksproducten
(PbEG L 194)

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID,
WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 januari 2003

Bij de plenaire behandeling van wetsvoorstel 28 410 tot wijziging van de
Tabakswet, op dinsdag 17 december jl., verzocht de Eerste Kamer –
alvorens de beraadslaging af te willen ronden mij nogmaals te willen
beraden op de mogelijkheden voor uitvoering van de motie Werner
(Eerste Kamer, vergaderjaar 2001–2002 26 472, nr. 59e) en hierover
vervolgens binnen drie weken te berichten.

Tijdens die behandeling deelde ik mee dat door budgettaire krapte het
helaas niet mogelijk bleek de bedoelde middelen beschikbaar te stellen.
Wel kon ik melden dat er in 2002 voor dat jaar nog € 1,2 miljoen extra
beschikbaar is gesteld voor de jaarlijkse Defacto stoppen-met-
rokencampagne.

De Eerste Kamer verzocht mij echter met klem, gezien het grote belang
van tabakspreventie, nogmaals alles in het werk te stellen alsnog
middelen ter uitvoering van de genoemde motie te vinden.

Ik heb dat gedaan en kan dan ook meedelen dat ik voornemens ben bij de
komende Voorjaarsnota voor 2003 circa € 10 miljoen via de eindejaars-
marge 2002 vrij te zullen maken binnen de begroting van VWS. Het voor-
zien in een structurele oplossing is, zoals ik reeds eerder heb aangegeven,
een zaak voor een nieuw kabinet. Ik zal ten behoeve van de formatie
bouwstenen aandragen over (tabaks)preventie.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
C. I. J. M. Ross-van Dorp
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