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Van: @eu.aswatson.com]
Verzonden: vrijdag 22 april 2016 10:05
Aan:
Onderwerp: RE: gesprek over convenant diplayban

Beste , 

Helaas is het agenda technisch niet mogelijk om  12 mei a.s. naar Den Haag komen. Zie jij nog een andere 

mogelijkheid om in Renswoude af te spreken of anders wellicht in Amersfoort? 

Met vriendelijke groet, 

 

Manager PR & interne communicatie 

A.S. Watson Health & Beauty Benelux 

PR & interne communicatie 

Nijborg 17 

3927 DA Renswoude  

Tel: +31 318 –  

Mob: +31 6   

Mail: @eu.aswatson.com 

Site: www.benelux.aswatson.com 

� Denk aan het milieu voor je dit e-mailbericht afdrukt

Van: @minvws.nl] 

Verzonden: dinsdag 19 april 2016 10:34 

Aan:  

Onderwerp: gesprek over convenant diplayban 

Beste , 

Het ministerie van VWS verkent momenteel de mogelijkheden om verstrekkers van tabak een convenant te laten 

sluiten waarin wordt toegewerkt naar een 'display ban' voor tabaksproducten. Een displayban houdt in dat tabak 

wordt afgedekt, cq niet meer zichtbaar verkocht wordt. Een displayban maakt het voor jongeren minder verleidelijk 

om te beginnen met roken, weten we uit onderzoek. In de Tweede Kamer vindt regelmatig discussie plaats over het 

invoeren van een dergelijke maatregel. Vooralsnog kijken we nu eerst of verstrekkers dit vrijwillig willen doen. 

De afgelopen periode hebben wij hierover gesproken met de supermarktbranche. Supermarkten zijn ook met 

verschillende pilots gestart om tabaksproducten uit het zicht te halen. We willen echter ook in gesprek met andere 

branches, waaronder die van drogisterijen. Vandaar dat we AS Watson benaderd hebben. 

Graag zouden wij daarom op korte termijn een afspraak met u of een collega plannen om te horen hoe u een 

dergelijk convenant zou staan, welke mogelijkheden u ziet en welke belemmeringen er eventueel zijn. We horen 

graag van u of we bijvoorkeur in mei nog een afspraak kunnen plannen voor een verkennend gesprek.  

Mocht u vragen hebben, neem gerust contact op. 

Ter informatie stuur ik ook de brief zoals die in december naar de Tweede Kamer is gestuurd en waarin we de inzet 

op de displayban beschrijven. 

Met vriendelijke groet, 
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Drs.  | Senior beleidsmedewerker |  

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP) 

A-13 | Parnassusplein 5 | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag|  

T 070 340  | M 06  | @minvws.nl | www.rijksoverheid.nl | 

Afwezig op vrijdag | 

  

  

  

  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages.  




