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“Als je je bewust bent van de verschrikkingen van roken, kun je nog maar tot 

één conclusie komen: we moeten tabak verbannen uit onze samenleving.” 

Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis bij de uitreiking van de koninklijke 

onderscheidingen aan Wanda de Kanter en Pauline Dekker op 22 april 2021. 
 

  

https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2333-wanda-de-kanter-en-pauline-dekker-koninklijk-onderscheiden-voor-hun-strijd-tegen-tabak
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2333-wanda-de-kanter-en-pauline-dekker-koninklijk-onderscheiden-voor-hun-strijd-tegen-tabak
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Rookpreventie Jeugd is in 2009 opgericht door de longartsen Wanda de Kanter 

en Pauline Dekker. Dagelijks geconfronteerd met ernstig zieke rokers wilden zij 

niet langer lijdzaam toezien, maar voorkomen dat kinderen – het voornaamste 
doelwit van de tabaksindustrie – gaan roken. 

Onze missie, voorkomen dat de tabaksindustrie jeugdigen verslaafd aan tabak 

maakt, blijft urgent: in Nederland beginnen elke dag 75 kinderen met roken en 

de helft van de minderjarigen die een poging doen om sigaretten te kopen, 
slaagt hierin. 

Ten minste drie van de vijf kinderen (61 procent) die één sigaret uitproberen, 

worden een dagelijkse roker. Zo verslavend is het. Hoe jonger begonnen, hoe 
ernstiger de verslaving. 

 

Bestuur 

 Drs. Wanda de Kanter, longarts, voorzitter 

 Rob Giebels, gepensioneerd ambtenaar, secretaris/penningmeester 

 Prof. dr. René Bernards, moleculair bioloog 

 Drs. Barbara van den Broeke, psycholoog 

 Drs. Pauline Dekker, longarts 

 Prof. dr. Lukas Stalpers, radiotherapeut 

 Prof. drs. Jacques Wallage, bestuurskundige 
 

Comité van Aanbeveling 

 Drs. Rob L.V.M. Barnasconi, tandarts; oud-voorzitter KNMT; Partner VvAA 

 Dr. Renee Bittoun, adjunct associate professor Medicijnen, hoofd Smoking 

Cessation Institute, University of Sydney 

 Em. prof. dr. Piet Borst, voormalig Wetenschappelijk Directeur Nederlands 

Kanker Instituut 

 Prof. dr. Paul Brand, kinderlongarts Isala Klinieken Zwolle 

 Em. prof. dr. J.W.W. Coebergh, sociaalgeneeskundige en epidemioloog 

 Gert van Dijk, medisch ethicus KNMG 

 Ireen van Ditshuyzen, documentairemaakster 

 Prof. dr. Marjolein Drent, longarts ILD center of excellence, St Antonius 

Ziekenhuis 

 Mr. Benedicte Ficq, strafrechtadvocaat 

 Bas van Goor, oud-volleyballer, directeur Bas van Goor Foundation 

 Pauline Haasbroek, rookstopcoach Rode Kruis Ziekenhuis 

 Dr. Miriam de Kleijn, huisartsepidemioloog, Trimbos: voorzitter Partnership 

stoppen met roken 

https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2280-handhaving-tabaksleeftijd-nog-steeds-een-zooitje
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180109214939.htm


4 
 

 Em. prof. dr. Caro Koning, radiotherapeut 

 Prof. dr. Willem J.M. Levelt, oud-president van de Koninklijke Nederlandse 

Akademie van Wetenschappen 

 Prof. dr. Angela Maas, hoogleraar cadiologie voor vrouwen, UMC St 

Radboud Nijmegen 

 Em. prof. dr. Johan Mackenbach, hoogleraar en hoofd van de afdeling 

Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Rotterdam 

 Em. prof. dr. Bob Pinedo, oncoloog, Vrije Universiteit Amsterdam 

 Em. prof. dr. Dirkje Postma, hoogleraar Longgeneeskunde, Rijksuniversiteit 

Groningen 

 Prof. dr. Robert N. Proctor, hoogleraar Wetenschapsgeschiedenis, University 

of Stanford 

 Prof. Robert West, gezondheidspsycholoog, directeur Tobacco Studies, 

University College London 

 Dr. Nout Wellink, oud-president van De Nederlandsche Bank 

 Prof. dr. Michiel Westenberg, ontwikkelingspsycholoog, Universiteit Leiden 

 Prof. dr. Rudi Westendorp, professor of medicine, department of Public 

Health Kopenhagen 

 Prof. dr. Reinout Wiers, ontwikkelingspsychopatholoog, Universiteit van 

Amsterdam 

 Dr. Jeffrey Wigand, klokkenluider tabaksindustrie, oprichter Smoke-Free 

Kids Inc. 

  



5 
 

Inhoudsopgave 

 

Vooraf         6 

Deel I: Rookpreventie Jeugd in 2021    8 

- Waarom onze missie (nog steeds) urgent is 

- De stichting in 2021 

- Longartsen in actie 

- Bestuur 

Juridische procedures       10 

- De sjoemelsigaret 

- Wob-verzoek 

Beïnvloeding politiek       13 

- Lobby voor herziening EU-Richtlijn 

- Lobby in het Nederlandse parlement 

- NVALT 

- Sick of Smoking 

 

Deel II: De website TabakNee in 2021    16 

Artikelen op TabakNee       

 

Deel III: Financiële verantwoording    23 

- Inkomsten 

- Uitgaven 

- Overzicht 

 

Deel IV: Tot hier en verder      25 

 

Bijlagen         28 

I - Activiteiten van de voorzitter      

II - Statistieken TabakNee 2021      

  



6 
 

Vooraf 

 
Van roken geschiedenis maken, dat is ons doel. Wat heeft de stichting 

Rookpreventie Jeugd (RPJ) daartoe in 2021 gedaan en bereikt? Dat leest u in dit 

jaarverslag. 

Het was geen gemakkelijk jaar – de wereld in de ban van corona, de stichting 

getroffen door het overlijden van bestuurslid en drijvende kracht achter website 

TabakNee, Frits van Dam. Ondanks dat alles hebben we veel ondernomen en 

voor elkaar gekregen – van Kamervragen en rechtszaken tot en met 

antirookmaatregelen, waar wij ons samen met anderen hard voor hebben 

gemaakt. We gingen door met onze strijd tegen de tabaksindustrie en voor een 

rookvrije generatie. 

Niet alleen de tabak zelf is fataal, de marketingmachine en lobby van de 

tabaksindustrie zijn dat ook. Alle mooie praatjes van Big Tobacco ten spijt, zijn 

kinderen target number 1, de replacement smokers die de overleden rokers 

moeten vervangen. De overheid op haar beurt, is nog te laks. Terwijl zij tijdens 

de coronacrisis alles uit de kast trok om de meest kwetsbaren te beschermen, 

staat zij al jarenlang toe dat de tabaksindustrie kwetsbare mensen aan zich bindt. 

Roken is verreweg de belangrijkste factor van ongelijkheid, scheefgroei, de 

kloof in gezondheid in de maatschappij. Van mannen met een lage sociaal-

economische status in de leeftijd van 25-45 jaar rookt vandaag de dag 56 

procent... 

Om van roken geschiedenis te maken, verschaffen we gevraagd en ongevraagd 

informatie aan collega’s, gezondheidsfondsen, beleidsmakers, politici, 

journalisten, ouders en andere opvoeders, en jongeren. Informatie over de lobby 

en activiteiten van de tabaksindustrie en over de risico’s, de gevaren en de ernst 

van de verslaving. Ook maken wij deel uit van landelijke overlegstructuren, 

zoals de preventietafel van VWS, Partnership Stoppen met roken (Trimbos), 

Coalitie iedereen Rookvrij en de milieugroep van de KNMG. Zo helpen we mee 

aan primaire en secundaire preventie en strenge maatregelen tegen de 

tabaksindustrie om te voorkomen dat zij de jeugd verslaafd maakt. Om 

regelgeving af te dwingen lobbyen we in Den Haag en stappen we, als nodig, 

naar de rechter. Dat hebben we vanaf onze oprichting gedaan, deden we ook in 

2021 en zullen we blijven doen.  

 

Rookpreventie Jeugd was in 2021 financieel verantwoordelijk voor diverse 

projecten, zoals voor onderzoeksjournalistiek naar de tabakslobby en zijn 

kompanen, waarvan de artikelen op TabakNee worden gepubliceerd. Ook 

hebben we het platform tegen de tabaksindustrie Sick of Smoking nieuw leven 

http://www.tabaknee.nl/
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ingeblazen en zijn daartoe een samenwerking aangegaan met het onder jongeren 

populaire sociale medium TikTok. 

Een ander belangrijk project is onze juridische strijd tegen de Staat, om ervoor te 

zorgen dat die een deugdelijke controle uitoefent op de wettelijk voorgeschreven 

maximale doses schadelijke stoffen die een sigaret mag bevatten. Deze zaak 

heeft in 2020 tot een opmerkelijk succes geleid, was het gehele vorige jaar in 

behandeling bij het Europees Hof van Justitie en ligt inmiddels weer bij het 

gerechtshof in Rotterdam. 

Met dit jaarverslag maken we onze activiteiten transparant en willen we alle 

donateurs hartelijk bedanken. Zonder hen was dit alles niet mogelijk geweest. 

Nieuwe donateurs zijn altijd welkom. Alleen met uw steun kunnen wij een einde 

maken aan de greep van de tabaksindustrie op jongeren door hen verslaafd te 

maken aan tabak, met alle gevolgen van dien, niet alleen voor henzelf maar ook 

voor de rest van de samenleving. 

  

Wanda de Kanter en Pauline Dekker,  

namens het bestuur van Rookpreventie Jeugd 

  

https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2415-sick-of-smoking-en-tiktok-samen-in-actie-tegen-tabaksindustrie
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2516-europees-hof-van-justitie-zegt-sjoemelsigaret-de-wacht-aan
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2516-europees-hof-van-justitie-zegt-sjoemelsigaret-de-wacht-aan


8 
 

Deel I: Rookpreventie Jeugd in 2021  
 

Waarom onze missie (nog steeds) urgent is  

Alleen al in Nederland sterven jaarlijks tussen de 20.000 en 30.000 mensen aan 

de gevolgen van roken, en een veelvoud van hen wordt ernstig chronisch ziek. 

Tegenover elke dode roker staan 50 mensen die ziek zijn geworden van het 

roken. Het blijkt bovendien dat 52 rokers zorgen voor de dood van één 

meeroker. Rokers zijn dus niet alleen zelf slachtoffer van de tabaksindustrie, 

maar de tabaksindustrie veroorzaakt ook slachtoffers onder mensen die niet 

roken. Berucht is het meeroken door de foetus, met aangeboren afwijkingen en 

groeiachterstand als gevolg. 

Primaire preventie first, dus voorkómen dat jeugdigen verslaafd raken, is veel 

doelmatiger dan de moeizame weg om rokers van de sigaret af te krijgen. 

Nederland blinkt niet uit in de strijd tegen het roken. Op de Tobacco Control 

Scale 2019, een ranglijst waarmee het tabaksbeleid van 36 Europese landen elke 

drie jaar met elkaar wordt vergeleken, zijn we gezakt van de 9e naar de 14e 

plaats. Landen als België, Slovenië en Griekenland hebben Nederland ingehaald. 

 

Ten minste drie van de vijf kinderen (61 procent) die één sigaret uitproberen, 

worden een dagelijkse roker. Zo verslavend is het. Hoe jonger begonnen, hoe 

ernstiger de verslaving, vergelijkbaar met die aan harddrugs als cocaïne en 

heroïne. 

Hoe deze tabaksepidemie een halt toe te roepen? Met Rookpreventie Jeugd 

timmeren we aan de weg en lobbyen we voor onze speerpunten: forse 

accijnsverhogingen, een vergunningstelsel waardoor je alleen in 

tabaksspeciaalzaken sigaretten kunt kopen, een tabaksverslavingsfonds – waarin 

de tabaksindustrie een deel van haar winsten moet storten en waaruit de kosten 

van de bestrijding van de gevolgen van tabaksverslaving worden betaald – en 

het vastleggen van de Rookvrije Generatie in een wet. Die wet bepaalt dat vanaf 

https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2177-wordt-het-aantal-doden-door-roken-in-nederland-zwaar-onderschat
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2065-52-rokers-zorgen-voor-de-dood-van-een-meeroker-2065
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2065-52-rokers-zorgen-voor-de-dood-van-een-meeroker-2065
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2024-nederland-zakt-uit-top-10-ranglijst-tabakscontrole-2019-2024
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2024-nederland-zakt-uit-top-10-ranglijst-tabakscontrole-2019-2024
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180109214939.htm
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2035 de leeftijdsgrens voor de aankoop van tabak ieder jaar met een jaar wordt 

verhoogd. Zo kunnen kinderen geboren vanaf 2017 nooit meer sigaretten kopen. 

En, zolang dat nodig is: juridische procedures om te zorgen voor een verbod van 

de huidige, foute methode om het gifgehalte in sigaretten te meten, waardoor 

rokers veel meer gif binnenkrijgen dan wettelijk is toegestaan. 

 

De stichting in 2021 

Het was een jaar met ups en downs voor Rookpreventie Jeugd. In dit tweede 

coronajaar, waarin bovendien het kabinet goeddeels demissionair was, werd veel 

besluitvorming opgeschort. Politiek was er vooral aandacht voor 

coronabestrijding, moties over tabak werden aangehouden. 

Groot verlies voor de stichting was het overlijden in juli van de oprichter en 

hoofdredacteur van TabakNee, Frits van Dam, tevens secretaris van 

Rookpreventie Jeugd. Van Dam heeft zich tot het laatst toe vanaf zijn ziekbed 

ingezet voor de strijd tegen de tabaksindustrie.  

 

Zelf zou hij nooit een lintje hebben geaccepteerd, maar hij bekeek met trots de 

koninklijke onderscheidingen voor longartsen Wanda de Kanter en Pauline 

Dekker, hen in april opgespeld door staatssecretaris Paul Blokhuis. Tot zijn 

grote plezier beleefde Van Dam die feestelijke dag nog (online) mee. 

In maart diende RPJ de schriftelijke beantwoording in van vragen van het 

Europees Hof van Justitie in de zaak over de sjoemelsigaret. De inhoudelijke 

behandeling was daarmee afgerond en het wachten was op de uitspraak van het 

Europees Hof in februari 2022, die gunstig uitviel. Van Dam heeft zeer veel 

bijgedragen aan deze zaak en het is buitengewoon spijtig dat hij de uitkomst niet 

meer heeft meegemaakt. 

 

  

https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2400-oprichter-en-hoofdredacteur-van-tabaknee-frits-van-dam-overleden
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2400-oprichter-en-hoofdredacteur-van-tabaknee-frits-van-dam-overleden
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2333-wanda-de-kanter-en-pauline-dekker-koninklijk-onderscheiden-voor-hun-strijd-tegen-tabak
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2333-wanda-de-kanter-en-pauline-dekker-koninklijk-onderscheiden-voor-hun-strijd-tegen-tabak
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2313-rechtszaak-sjoemelsigaret-het-oordeel-is-nu-aan-het-europees-hof
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2313-rechtszaak-sjoemelsigaret-het-oordeel-is-nu-aan-het-europees-hof
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Longartsen in actie 

De taakverdeling tussen bestuursleden Wanda de Kanter en Pauline Dekker 

veranderde ook dit jaar. De Kanter kondigde eind 2020 aan te stoppen als 

longarts om zich volledig op de antitabakslobby te storten. Pauline Dekker 

richtte zich juist voltijd op haar werk in het Rode Kruis Ziekenhuis in 

Beverwijk, waar zij onder de omstandigheden niet gemist kon worden. 

Vanwege het personeelstekort bleef ook Wanda de Kanter nog een dag per week 

werken in het Rode Kruis Ziekenhuis. Maar de overige tijd besteedde zij 

volledig aan haar lobbywerk. Veel lezingen werden weliswaar afgezegd, maar 

regelmatig overleg met politici en collega-artsen ging door, bijvoorbeeld over 

een wettelijke verankering van artikel 5.3 van het FCTC-verdrag over 

bescherming van tabaksbeleid tegen de invloed van de tabakslobby en ook over 

het vastleggen van de Rookvrije Generatie in een wet. Ook was zij actief 

betrokken bij Stoptober, de actiemaand waarin rokers samen proberen te 

stoppen, en gaf zij webinars en vele interviews, bijvoorbeeld aan landelijke 

kranten en radio. Een overzicht vindt u in bijlage I – Activiteiten van de 

voorzitter in 2021.  

 

 

Bestuur 

Binnen het bestuur van Rookpreventie Jeugd nam penningmeester Rob Giebels 

de secretariële taken van Frits van Dam over en werd er een nieuw lid 

verwelkomd: prof. dr. Lukas Stalpers, radiotherapeut in het Amsterdam UMC. 

 

Juridische procedures 

Rechtszaken zijn vaak de enige en de meest effectieve manier om tabaksfirma’s 

te doen stoppen met hun malafide praktijken en overheden te dwingen niet 

langer met hen om de tafel te gaan zitten. De afgelopen jaren hebben we 

verschillende rechtszaken gevoerd. Enkele daarvan zijn inmiddels afgerond, met 

wisselend succes. In 2021 voerden wij de onderstaande juridische procedures. 

 

https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2261-wanda-de-kanter-vanaf-nu-gaat-al-mijn-tijd-naar-rookpreventie
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Zaak voor handhaving op schadelijke stoffen in sigaretten, de 

‘sjoemelsigaret’ 

 

De dubieuze meetmethode van het gifgehalte in sigaretten kwam aan het licht 

dankzij de aangifte tegen de tabaksindustrie door twee longpatiënten en 

Rookpreventie Jeugd, waarna het RIVM deze zaak heeft onderzocht (medio 

2018). Wij hebben vervolgens, ondersteund door de gemeente Amsterdam en 

dertien gezondheidsinstellingen, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

(NVWA) verzocht tegen deze meetmethode op te treden, vanuit haar wettelijke 

Wat is de sjoemelsigaret? 

De tabaksindustrie voorziet sigarettenfilters van kleine 

gaatjes die de uitkomsten van de emissie-metingen 

beïnvloeden. Bij de nu in de Europese regelgeving 

voorgeschreven ISO-meetmethode wordt door die gaatjes extra 

lucht aangezogen. Daardoor vallen de gemeten TNCO-emissies 

lager uit (volgens onderzoek van het RIVM in 2018 twee- tot 

driemaal lager) dan wat rokers in werkelijkheid 

binnenkrijgen. Zij sluiten de gaatjes namelijk af met hun 

lippen en vingers. Als gevolg daarvan vallen elk jaar 

duizenden extra tabaksdoden in Nederland (oordeel van prof. 

M. van den Berg, hoogleraar toxicologie aan het UMCU). 

 

 
 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het RIVM pleiten 

daarom voor vervanging van de ISO-meetmethode door een 

betere methode die zonder inmenging van de tabaksindustrie 

is ontwikkeld, de zogeheten Canadian Intense. Deze is 

identiek aan de standaard van de WHO, de WHO TobLabNet 

SOP3. 

https://rookpreventiejeugd.nl/rechtszaken/item/209-aangifte-tegen-de-tabaksindustrie
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2192-who-verwerpt-iso-meettechniek-om-gifstoffen-in-sigaretten-vast-te-stellen
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2192-who-verwerpt-iso-meettechniek-om-gifstoffen-in-sigaretten-vast-te-stellen
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taak de volksgezondheid te beschermen. We eisten dat zij sigaretten met hogere 

uitstootwaarden dan wettelijk toegestaan van de markt haalde. De NVWA heeft 

dit geweigerd. Tegen die weigering maakten we in 2019 bezwaar bij het 

ministerie van VWS, maar daar vingen we bot. Vervolgens zijn we in beroep 

gegaan bij de rechtbank in Rotterdam, die begin 2020 het Europees Hof van 

Justitie om een nader oordeel vroeg. De zaak lag het hele jaar bij het Europees 

Hof. In juli kwam er antwoord op slechts een van de vier prejudiciële vragen. 

Begin dit jaar (2022) kwam er dan eindelijk een baanbrekende uitsprak, 

waarmee we terug kunnen naar de rechtbank in Rotterdam.   

 

Wob-verzoek inzake overleg tussen de overheid en de tabaksindustrie 

Rookpreventie Jeugd probeert met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur 

(Wob) te achterhalen wat er in de NEN-Tabakscommissie is besproken toen de 

overheid daar nog aan deelnam (in 2017 werden de twee ambtenaren in die 

commissie subiet teruggetrokken toen de staatssecretaris, nota bene van 

Rookpreventie Jeugd, vernam dat de acht andere leden in die NEN-commissie 

stuk voor stuk vertegenwoordigers van de tabaksindustrie waren). 

 

 

Achtergrond van het Wob-verzoek 

Het RIVM is belast met de technische ontwikkelingen en monitoring van de 

wettelijke regels over de uitstoot van giftige stoffen in tabaksproducten. Een 

belangrijke rol daarin speelt de NEN-commissie. Wij hebben in 2017 via een 

Wob-verzoek aan het ministerie van VWS gevraagd om openheid over de 

contacten in de afgelopen jaren van de tabaksindustrie met het RIVM en de 

NEN-commissie. Het ministerie weigert de meeste stukken openbaar te maken 

omdat de NEN hier bezwaar tegen heeft, daar dit haar ‘verdienmodel’ zou 

schaden. Wij vinden het onaanvaardbaar dat informatie die deel uitmaakt van 

wet- en regelgeving niet openbaar is en zijn dan ook in beroep gegaan tegen de 

weigering. Deze zaak is nog steeds in behandeling bij de rechtbank in den Haag. 

https://rookpreventiejeugd.nl/images/stories/docs/2020-08-14_Memorie_-_EU_Hof_van_Justitie_-_zaak_C-160_20_Rookpreventie_Jeugd_cs_.pdf
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2001-uitspraak-rechtbank-rotterdam-einde-sjoemelsigaret-in-zicht-2001
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2313-rechtszaak-sjoemelsigaret-het-oordeel-is-nu-aan-het-europees-hof
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2313-rechtszaak-sjoemelsigaret-het-oordeel-is-nu-aan-het-europees-hof
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2395-advocaat-generaal-eu-hof-biedt-nog-geen-zicht-op-uitkomst-handhavingszaak
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2516-europees-hof-van-justitie-zegt-sjoemelsigaret-de-wacht-aan
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2142-stichting-rookpreventie-jeugd-stapt-naar-de-rechter-in-wob-procedure-over-sjoemelsigaret
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Beïnvloeding politiek 

Lobby voor een herziening van de EU-Richtlijn Tabaksproducten 

De ruimte die de tabaksindustrie in Nederland heeft, wordt grotendeels bepaald 

door de EU-Richtlijn Tabaksproducten. De huidige versie dateert uit 2014 en is 

in 2021 geëvalueerd. Met als, voor ons, belangrijkste conclusie dat herziening 

van de meetmethode niet mogelijk is omdat er nog geen algemeen aanvaard 

alternatief bestaat voor de bestaande (ondeugdelijke) methode. 

Lobby in het Nederlandse parlement 

In verband met de Tweede Kamerverkiezingen 2021 hebben we in 2020 samen 

met #artsenslaanalarm (een initiatief van de KNMG) flink gelobbyd om onze 

speerpunten voor tabaksontmoediging in de programma’s van de politieke 

partijen te krijgen. Samen met NTvG, het Nederlands Tijdschrift voor 

Geneeskunde, hebben we diverse artikelen aan alle politieke partijen gestuurd 

met het verzoek daar in hun verkiezingsprogramma’s aandacht aan te besteden. 

We schreven over het invoeren van een vergunningstelsel voor de verkoop van 

tabak, over de noodzaak van een tabaksverslavingsfonds en over het belang van 

structurele accijnsverhogingen om te voorkomen dat de tabaksindustrie 

jeugdigen tot roken verleidt. Dit heeft gewerkt: in de meeste 

verkiezingsprogramma’s is in 2021 expliciet aandacht besteed aan maatregelen 

tegen het roken (bron: NTvG, maart 2021). 

 

Staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis stond zeker open voor de door ons 

bepleite preventieve maatregelen, maar was helaas een groot deel van het 

verslagjaar demissionair, wat vertaling in concrete daden vertraagde. Ter 

voorbereiding op actie met een nieuw kabinet en een nieuwe staatsecretaris (in 

januari 2022 werd Maarten van Ooijen [CU] op VWS benoemd) hebben wij 

intensief overleg gehad met Kamerleden over onze speerpunten: forse 

accijnsverhogingen, een vergunningstelsel waardoor je alleen in 

tabaksspeciaalzaken nog sigaretten kunt kopen en een tabaksverslavingsfonds – 

te betalen uit een extra winstbelasting voor tabaksfirma’s en aan te wenden voor 

preventie. 

Iets anders dat nog steeds niet afdoende geregeld is, is dat de overheid de 

tabaksindustrie buiten de deur dient te houden wanneer antitabaksbeleid wordt 

ontwikkeld. Gesprekken met Kamerleden hebben in juni 2021 geresulteerd in 

een motie van de leden Gündoğan (Volt) en Van der Laan (D66), die bepleit dat 

ook parlementariërs gehouden zijn aan artikel 5.3 van het FCTC, dat invloed van 

gevestigde belangen van de tabaksindustrie verbiedt. Deze motie haalde het 

echter niet. Tegelijkertijd schreef mr. Phon van den Biesen voor RPJ een 

wetsontwerp waarmee artikel 5.3 wettelijk kan worden verankerd. In 2022 wordt 

dit wetsontwerp naar verwachting door een van de politieke partijen ingediend. 

https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2378-motie-gundogan-kamerleden-moeten-tabakslobby-buitensluiten
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Ook proberen we de politiek te beïnvloeden om de rookvrije generatie in 

Nederland al per 2035 te bewerkstelligen door dit doel – met omschreven 

tussendoelen – in een wet vast te leggen. Dit zou betekenen dat iedereen geboren 

vanaf 2017 nooit meer tabak kan aanschaffen, omdat vanaf 2035 elk jaar de 

leeftijdsgrens voor aankoop van tabak met een jaar wordt verhoogd. 

In samenwerking met het Plastic Peuken Collectief, KNMG en Partij voor de 

Dieren bepleit RPJ verder een verbod op sigarettenfilters. Niet alleen zorgen de 

plastic filters voor grote milieuschade wanneer ze in het milieu worden gegooid 

en vertekenen de gaatjes in de filters de uitkomsten van emissie-metingen, ook 

moeten ze de roker doen geloven dat het filter schadelijke stoffen tegenhoudt, 

wat in werkelijkheid niet het geval is. Sigarettenfilters filteren geen schadelijke 

stoffen en verkleuren alleen bruin door een toegevoegde chemische stof. 

We hebben voorbereidingen getroffen voor een podcastserie: ‘Achter het 

rookgordijn’. Deze is inmiddels (februari 2022) van start gegaan. In aflevering 1 

spreken we met de campagneleider van het Plastic Peukencollectief Karl 

Beerenfenger over de strijd tegen de milieuvervuiling door plastic 

sigarettenfilters en pogingen van de tabaksindustrie om met opruimacties haar 

imago op te poetsen. 

We werken veel samen met de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij en streven 

ernaar zo veel mogelijk gezamenlijk op te trekken. 

 

NVALT 

Gezien het enorme aandeel van tabak aan het ontstaan van longziekten (ruim 

85% longkanker en COPD en klaplongen) heeft het bestuur van de NVALT 

(Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose) op 

verzoek van RPJ tabaksverslaving als bestuurstaak opgenomen en de aparte 

werkgroep tabaksverslaving opgeheven.  

Namens het NVALT-bestuur zitten Pauline Dekker en Wanda de Kanter aan de 

Tabakstafel van het Nationaal Preventieakkoord. Ook draagt het NVALT-

bestuur bij aan de oplossing van de financiering en kwaliteit van stoppen met 

roken-zorg in Nederland. RPJ pleit met het bestuur voor het invoeren van een 

prestatie-indicator waardoor van elke patiënt bekend is of hij rookt en of hij 

verwezen is voor een stoppen met roken-consult.  

In het kwartaalblad PulmoScript van NVALT doet De Kanter elke drie maanden 

verslag van haar werkzaamheden. 

 

Sick of Smoking 
In 2016 werd de beweging/website Sick of Smoking opgericht, ter 

ondersteuning van de strafzaak van Rookpreventie Jeugd tegen de 

https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2473-partij-voor-de-dieren-oppert-een-verbod-op-sigarettenfilters
https://soundcloud.com/user-933362749/achter-het-rookgordijn-1?si=6f4e36e7c6ff4c04aaae2981c9d9cfa1&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2531-longarts-leon-van-den-toorn-dit-is-het-moment-om-door-te-pakken
https://sickofsmoking.nl/
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tabaksindustrie.  

Anne Marie van Veen, een jonge vrouw met longkanker, en Lia Breed, een 

patiënte met ernstig COPD, waren de boegbeelden van deze beweging. Ons 

gemeenschappelijke doel was het criminaliseren van de tabaksindustrie; tabak 

moet de wereld uit en de tabaksindustrie mag geen slachtoffers meer maken. 

Deze campagne wil niet alleen jongeren bereiken, maar laat ook nabestaanden, 

naasten en geliefden van slachtoffers van de tabaksindustrie, aan het woord. Van 

Veen en Breed zijn inmiddels overleden. 

Medio 2022 zal Sick of Smoking (SOS) de basis gaan vormen voor een brede 

community van nabestaanden van tabaksslachtoffers, verontruste (groot)ouders 

en mensen uit de zorg en het onderwijs om te gaan voor een petitie die pleit voor 

het opnemen van de rookvrije generatie in een wet. Een TikTok-campagne, 

ontwikkeld met steun van TikTok en Prappers Media, is al begonnen en zal in 

de loop van 2022 worden geïntensiveerd. De verschillende TikTok-filmpjes van 

SOS worden buiten de algoritmes om verspreid en bereiken vele tienduizenden 

TikTokkers en in sommige gevallen al meer dan 675.000 kijkers. 

Projectleider van SOS is Petri Rouwenhorst. 

  

https://rookpreventiejeugd.nl/rechtszaken/item/209-aangifte-tegen-de-tabaksindustrie
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2415-sick-of-smoking-en-tiktok-samen-in-actie-tegen-tabaksindustrie
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Deel II: De website TabakNee in 2021   
 

In 2013 riep Rookpreventie Jeugd de website TabakNee.nl in het leven om uit te 

laten zoeken hoe de tabakslobby is georganiseerd. Tot op de dag van vandaag 

onthult TabakNee nieuwe streken en strategieën van de tabakslobby en volgt de 

site belangrijke ontwikkelingen in de politiek over antirookbeleid.  

We hebben een kleine 2.000 abonnees op onze tweewekelijkse nieuwsbrief. Het 

abonneebestand laat zien dat politici, beleidsmakers én tabakslobbyisten het 

nieuws op deze site op de voet volgen. Waar we kunnen werken we samen met 

andere media. 
 

Rookpreventie Jeugd en TabakNee hebben een synergetische samenwerking. 

TabakNee verschaft Dekker en De Kanter kennis die zij tijdens hun lezingen en 

interviews kunnen uitdragen. De longartsen op hun beurt geven informatie en 

tips aan het onderzoeksteam. Vanaf het ontstaan van TabakNee is deze 

werkwijze succesvol gebleken. 

 

Ook voor de redactie van TabakNee was het overlijden van Frits van Dam een 

zware klap. De hoofdredactionele taken deelde hij tijdens zijn ziekbed al met 

redactielid Bas van Lier, die erin slaagde de website na Van Dams overlijden 

samen met het kleine team in de lucht te houden zodat de site onverdroten 

verslag blijft doen van de strapatsen van de tabaksindustrie. De redactie werd 

halverwege het jaar uitgebreid met onderzoeksjournaliste Astrid van Unen. Eind 

2021 besloot Stella Braam, medewerker van het eerste uur en auteur van vele 

onthullingen, afscheid te nemen van TabakNee om ruimte te maken voor andere 

werkzaamheden. Zij is opgevolgd door Jeroen Kleijne. 

 

De redactie is onafhankelijk en hanteert een door de NVJ 

opgestelde redactiestatuut. Er wordt gewerkt volgens de 

journalistieke beginselen van onafhankelijkheid, 

betrouwbaarheid en deskundigheid in berichtgeving, analyse 

en opinie.  

TabakNee bestond in 2021 uit de journalisten Stella Braam, 

Bas van Lier en Ivo van Woerden. Webmaster, tevens maker van 

de afbeeldingen bij de artikelen: Wiebe de Wolf. 

Eindredacteur: Ariëla Legman. Hoofdredacteur: Frits van Dam 

/ Bas van Lier. 

http://www.tabaknee.nl/
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Artikelen op TabakNee 
 

Hoewel de tabakslobby steeds meer naar de marge is gedreven, vindt zij toch 

nog wegen om invloed uit te oefenen en kinderen tot roken te verleiden. 

Hieronder een kleine selectie van de artikelen (chronologisch) over de streken 

van een industrie die in 2021 wereldwijd 8 miljoen mensen de dood in heeft 

gejaagd. In het verslagjaar verschenen er in totaal 228 artikelen op de website. 

 

 

Topvrouw Philip Morris geweerd van nieuwjaarsfeestje reclamewereld 

Met trots kondigde Koffiedik Kijken, de nieuwjaarsbijeenkomst van de 

reclamewereld, Marian Salzman, pr-vrouw van Philip Morris International, als 

spreker aan. Haar komst was onderdeel van een sponsorovereenkomst. De 

reacties die dat opleverde noopten de organisatie om Salzman snel weer terug te 

trekken. Maar de tabaksindustrie blijkt nog veel dieper met de 

communicatiewereld verweven te zijn. 

 

Wordt Netflix gesponsord door tabaksindustrie? 

Netflix is de grens van 200 miljoen abonnees wereldwijd gepasseerd, zo maakte 

de streamingdienst bekend. Tegelijkertijd krijgt TabakNee steeds vaker klachten 

van kijkers over het grote aantal rookscènes in Netflix-series. “Ik verdenk ze er 

bij Netflix van dat ze gesponsord worden door de tabaksindustrie. Nergens 

anders wordt zo openlijk gerookt als bij hen.” 

 

Jongeren kopen gemakkelijk tabak via social media 

Deel 2 in de nieuwe serie ‘Social media, paradijs van de tabaksindustrie’: Via 

Instagram, Telegram en andere social mediaplatforms worden goedkope 

sigaretten aangeboden, die gemakkelijk bereikbaar zijn voor minderjarigen. Een 

verbod op verkoop van tabak via social media en een wettelijk voorgeschreven 

minimumprijs maken handhaving eenvoudiger. 

https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2266-topvrouw-philip-morris-geweerd-van-nieuwjaarsfeestje-reclamewereld
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2274-wordt-netflix-gesponsord-door-de-tabaksindustrie
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2299-jongeren-kopen-gemakkelijk-goedkope-tabak-via-social-media
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Tabaksindustrie lokt pubers met erotiek in de val 

Zouden er echt zoveel mannen met een rook-fetisj zijn, wat de grote hoeveelheid 

rookporno op social media zou kunnen verklaren? Het lijkt er meer op dat de 

tabaksindustrie een wel zeer doortrapte manier heeft verzonnen om pubers in de 

nicotineval te lokken. Deel 4 in de serie ‘Social media, paradijs van de 

tabaksindustrie’. 

 

Wanda de Kanter en Pauline Dekker koninklijk onderscheiden 

Longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker, oprichters van Rookpreventie 

Jeugd, zijn vandaag benoemd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau. 

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) zei bij de benoeming dat hij ontzettend 

veel respect heeft voor hun onafgebroken strijd om roken de wereld uit te 

krijgen. 

 

 
 

Brutale sluikreclame voor gevaarlijk tabaksproduct IQOS 

Met een ‘informatiecampagne’ over rookloze tabaksproducten tracht Philip 

Morris het reclameverbod voor tabaksproducten te omzeilen en de politiek te 

https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2315-tabaksindustrie-lokt-pubers-met-erotiek-in-de-val
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2333-wanda-de-kanter-en-pauline-dekker-koninklijk-onderscheiden-voor-hun-strijd-tegen-tabak
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2339-brutale-sluikreclame-van-philip-morris-voor-gevaarlijk-tabaksproduct-iqos
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beïnvloeden. Maar, zegt het KWF: “Als ze Nederland van de sigaret af willen 

hebben, waarom stoppen ze dan niet gewoon vandaag met de productie ervan?” 

 

Hypocriet Philip Morris wil zich op de gezondheidsmarkt storten 

In het Financieele Dagblad lanceert Philip Morris het voornemen om naast 

rookwaren ook inhaleerbare medicijnen te gaan produceren. Tegelijkertijd wil 

het bedrijf Nederland aan zijn alternatieve rookwaar krijgen. ‘Dit is pure 

greenwashing.’ 

 

Artsen slaan alarm: ‘Pak ook de dodelijkste epidemie ter wereld aan’ 

Met een nieuwe, indringende film van Artsen slaan alarm roept de medische 

stand politici op om in de nieuwe kabinetsperiode serieus werk te maken van 

tabaksontmoediging. Een nieuw kabinet moet zorgen dat de Rookvrije Generatie 

ook echt werkelijkheid wordt. 

 

 

 
 

Philip Morris probeert voet tussen de deur te krijgen bij kabinetsformatie 

Philip Morris stelt in een brief aan de informateur dat het een bijdrage kan 

leveren aan het bereiken van de rookvrije generatie. Mariëtte Hamer dient deze 

opzichtige en huichelachtige marketingtruc naast zich neer te leggen en de brief 

in de prullenbak te gooien. 

 

Onthutsend: 54% van de laagopgeleide mannen tussen 18 en 40 jaar rookt 

Een op de vijf Nederlanders rookt af en toe of dagelijks, blijkt uit nieuwe cijfers 

van het CBS. De trend is dalend, maar de gemiddelde cijfers geven een sterk 

vertekend beeld. Van de laagopgeleide mannen tussen de 18 en 40 jaar rookt 

maar liefst 54 procent. Nieuw beleid moet daarom vooral gericht zijn op 

laagopgeleiden. 

 

  

https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2342-hypocriet-philip-morris-wil-zich-op-de-gezondheidsmarkt-storten
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2347-artsen-slaan-alarm-pak-ook-de-dodelijkste-epidemie-ter-wereld-aan
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2358-philip-morris-probeert-een-voet-tussen-de-deur-te-krijgen-bij-de-kabinetsformatie
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2365-onthutsende-cijfers-54-van-de-laagopgeleide-mannen-tussen-de-18-en-40-jaar-rookt
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PMI koopt farmaceutisch bedrijf om weer ingang bij politiek te krijgen 

Philip Morris neemt het farmaceutische bedrijf Fertin Pharma over. Met de 

overname zegt de tabaksgigant een stap te willen zetten in het bewerkstelligen 

van een rookvrije toekomst. Longarts Wanda de Kanter ziet er een poging in om 

weer aan tafel te komen bij de ministeries van Volksgezondheid. 

 

Cynisme ten top: Philip Morris wil longziekten gaan bestrijden 

Philip Morris International wil de Vectura Group overnemen, een Britse 

farmaceut die onder meer inhaleermedicijnen maakt, belangrijk voor patiënten 

met een longaandoening. PMI wil een “gezondheids- en welzijnsbedrijf” 

worden, omdat het veel kennis heeft “van ademhalingstechnologie”. 

 

Oprichter en hoofdredacteur van TabakNee, Frits van Dam, overleden 

Frits van Dam, oprichter en hoofdredacteur van TabakNee, is maandagochtend 

in het AMC in Amsterdam overleden. Acht jaar lang heeft hij zich volop ingezet 

in de strijd tegen de tabaksindustrie. 

 

 

 
 

Flitsbezorging tabak schreeuwt om vergunningstelsel tabaksverkoop 

Tabak wordt tot in de kleine uurtjes en razendsnel thuisbezorgd. Zo blijkt uit een 

rondgang van TabakNee. Via ‘flitssupermarkt’ Zapp bijvoorbeeld, of via 

zogeheten bierkoeriers. Leeftijdscontrole is daarbij moeilijk te handhaven. Weer 

een goede reden voor een vergunningstelsel voor tabaksverkoop. 

 

PMI en BAT verdienen nog steeds miljoenen aan Formule 1-race 

Komend weekend wordt met veel lawaai en rook de Formule 1-race in 

Zandvoort gereden. Ook al is sponsoring door tabaksfabrikanten verboden, toch 

weten PMI en BAT hun producten tijdens de Grand Prix op slinkse wijze te 

promoten, zo ontdekte de ngo STOP. 

 

https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2386-philip-morris-koopt-farmaceutisch-bedrijf-om-weer-ingang-bij-politiek-te-krijgen
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2391-cynisme-ten-top-philip-morris-wil-longziekten-gaan-bestrijden
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2400-oprichter-en-hoofdredacteur-van-tabaknee-frits-van-dam-overleden
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2412-flitsbezorging-tabak-schreeuwt-om-vergunningstelsel-tabaksverkoop
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2412-flitsbezorging-tabak-schreeuwt-om-vergunningstelsel-tabaksverkoop
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2420-pmi-en-bat-verdienen-nog-steeds-miljoenen-aan-formule-1-race
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Rituals-topman Robert Polet zit ook aan het roer bij Philip Morris 

In de rubriek ‘Tabakspushers – de mensen’: Robert Polet was topman bij 

Unilever en Gucci en is nu voorzitter van de Raad van Commissarissen van het 

snelgroeiende duurzame cosmeticamerk Rituals. Sinds 2011 zit Polet echter ook 

in de Raad van Bestuur van tabaksmultinational Philip Morris International. Een 

aparte combinatie. 

 

Lidl stopt verkoop tabak en zet concurrentie voor het blok 

Winkelketen Lidl maakte bekend dat de supermarkt een jaar eerder dan gepland 

is gestopt met de verkoop van tabak. Andere supermarkten houden halsstarrig 

vast aan de sigarettenverkoop. 

 

Philip Morris overtreedt wet met betaalde promotie voor IQOS in winkels 

De speciale IQOS Stores waarmee Philip Morris zijn 

tabaksverhittingsapparaatjes in de markt zet, afficheren zich als 

tabaksspeciaalzaak, terwijl ze dat niet zijn. Bovendien voldoen de zaken niet aan 

de wettelijke plicht om zich te registreren in het handelsregister. Welkom in de 

schimmige wereld van de IQOS Stores. 

 

 
 

https://www.tabaknee.nl/tabakslobby/de-mensen-achter-de-lobby/item/2429-rituals-topman-robert-polet-zit-ook-aan-het-roer-bij-philip-morris
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2444-lidl-stopt-verkoop-tabak-en-zet-concurrentie-voor-het-blok
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2489-philip-morris-zoekt-met-iqos-winkels-grenzen-van-de-wet-op
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Fractie Nanninga zoekt naar loopholes voor alternatieve tabaksproducten 

Om elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten onder de 

Tabakswet te laten vallen, is ook instemming van de Eerste Kamer nodig. Uit 

een memorie van antwoord blijkt dat de Fractie Nanninga de enige partij is die 

vragen over het wetsvoorstel heeft gesteld, vragen die zo uit de koker van de 

tabaksindustrie lijken te komen. 

 

Philip Morris verzamelt data via peukenopruimacties 

Sigarettenpeuken zijn een belangrijk onderdeel van zwerfafval en zijn zeer 

slecht voor het milieu. Tabaksfabrikanten proberen telkens weer hun imago op 

te poetsen door zich te associëren met opruimacties. In werkelijkheid spelen 

commerciële belangen mee. Ook in Nederland. 

 

Nieuw-Zeelandse jongeren kunnen nooit meer sigaretten kopen 

Nieuw-Zeeland lanceerde een wetsvoorstel dat het voor jongeren geboren na 

2007 onmogelijk zal maken om nog tabak te kopen. Daarmee hoopt de overheid 

in 2025 een rookvrije generatie te bewerkstelligen. In Nederland zou zo’n 

maatregel ook kunnen helpen. 

 

 
 

Philip Morris zoekt met IQOS-winkels grenzen van de wet op 

De speciale IQOS Stores waarmee Philip Morris zijn 

tabaksverhittingsapparaatjes in de markt zet, afficheren zich als 

tabaksspeciaalzaak, terwijl ze dat niet zijn. Bovendien voldoen de zaken niet aan 

de wettelijke plicht om zich te registreren in het handelsregister. Welkom in de 

schimmige wereld van de IQOS Stores. 

  

https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2471-fractie-nanninga-zoekt-naar-loopholes-voor-alternatieve-tabaksproducten
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2479-philip-morris-verzamelt-data-via-peukenopruimacties
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2483-nieuw-zeelandse-jongeren-kunnen-nooit-meer-sigaretten-kopen
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2489-philip-morris-zoekt-met-iqos-winkels-grenzen-van-de-wet-op


23 
 

Deel III: Financiële verantwoording     

Inkomsten 

In 2021 ontving Rookpreventie Jeugd veruit het grootste deel van haar 

financiële middelen uit donaties van particulieren en organisaties uit de 

zorgsector. In totaal werd er maar liefst € 371.000 aan donaties ontvangen. 

Grote bijdragen kwamen van de Hartwig Foundation (€ 200.000), Chiesi  

(€ 20.000) en de VGZ (€ 12.500). Daarnaast waren er particulieren die voor een 

periode van vijf jaar jaarlijks respectievelijk € 10.000 (drie donateurs) en  

€ 20.000 doneren. Verder werden er bijna vijfhonderd kleinere donaties 

ontvangen.  

 

Uitgaven 

De uitgaven betroffen in de eerste plaats TabakNee (€ 115.000), met name 

vergoedingen voor journalisten. Aan juridische procedures werd € 82.000 

uitgegeven. De uitgaven voor de actie Sick of Smoking (SOS) bedroegen  

€ 36.000. De overige uitgaven (€ 36.000) betreffen advieswerk, administratie, 

bankkosten, deelname aan congressen, reiskosten, communicatie en 

informatieverzameling. 

Het bestuur van Rookpreventie Jeugd werkt om niet. 

Eind van het jaar hadden we een positief saldo van € 102.000 

 

Uitgaven en ontvangsten Stichting Rookpreventie Jeugd 2021   2020   

bedragen in duizenden euro’s             

Ontvangsten           
donaties     371  290  
overige inkomsten    0  7  

      371  297 

Uitgaven         
TabakNee        

 Journalisten,   -78  -87  

 

eindredactie,  

beheer website -37  -38  
juridische uitgaven    -82  -107  
SOS     -36    
overige uitgaven    -36  -59  

      -269  -290 

Saldo           102   7 

 

Toelichting: uitgaven en ontvangsten op kasbasis onder voorbehoud 

van de resultaten van de accountantscontrole over de jaarrekening 

2021. 
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Samen met positieve resultaten uit de voorafgaande jaren had 

Rookpreventie Jeugd ultimo 2021 € 247.000 in kas. 

Het door de accountant gecontroleerde financiële jaarverslag zal 

afzonderlijk op de website van de stichting worden geplaatst. 

Rookpreventie Jeugd is ANBI geregistreerd (RSIN, fiscaal 

identificatienr. 820635315) en ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 34333760. 

  

https://www.rookpreventiejeugd.nl/over-rookpreventie-jeugd/organisatie


25 
 

Deel IV: Tot hier en verder  
 

Hoewel er vanwege corona veel uitgesteld werd in 2021, zijn er ook weer – zij 

het kleine – stappen gezet richting een Rookvrije Generatie. Per 1 juli 2022 

worden smaakjes in e-sigaretten verboden. Per 2023 gaat de online verkoop van 

sigaretten in de ban en in 2024 volgt de verkoop in de supermarkten. Helaas 

mogen tankstations en gemakszaken zoals het er nu voorstaat nog tot 2030 

doorgaan met tabaksverkoop. Maar er is groot maatschappelijk draagvlak voor 

de inperking van verkooppunten, dus we blijven strijden voor een 

vergunningstelsel en een spoedige inperking van verkooppunten tot 

tabaksspeciaalzaken, waar kinderen niet binnengelaten worden. De aanstaande 

nieuwe omgevingswet biedt gemeenten een instrument om verkooppunten voor 

tabak te beperken. Wij gaan hen daarop aanspreken.  

In 2022 verwachten we de verdere behandeling van de Rotterdamse rechtbank in 

de zaak van de sjoemelsigaret, na het bemoedigende arrest van het Europese Hof 

van Justitie. Ook verwachten we een uitspraak van de rechtbank Den Haag in de 

Wob-zaak. 

Een nieuwe veelbelovende aanvalsroute is de toenemende actie om filters te 

verbieden, omdat deze alleen maar extra schade veroorzaken, zowel voor de 

roker als voor het milieu. 

 

We hopen dat onder de nieuwe staatssecretaris de doelen uit het 

Preventieakkoord vastgelegd zullen worden in een wet. Wij willen daarin een 

jaar vastleggen, waarbij kinderen die vanaf dat jaar geboren worden niet meer 

met tabak in aanraking kunnen komen, zodat er in 2040 een tabaksvrije 

generatie zal zijn. Specifieker: vanaf 2035 mag geen enkele jongere geboren 

vanaf 2017 ooit nog sigaretten kopen. 

In deze acties treden we zo veel als mogelijk op met de samenwerkende 

Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, ziekenhuizen, gemeenten en medische 

beroepsorganisaties. Wij zijn echter in de praktijk activistischer en onze 

https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2356-kabinet-besluit-tot-verbod-op-smaakjes-in-e-sigaretten
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2283-vergunningstelsel-enige-weg-naar-minder-verkooppunten
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boodschappen richting politiek zijn vaak harder. Dit omdat het moet, want voor 

onze tegenstander, de tabaksindustrie, laat geen middel onbeproefd om te 

trachten de politiek te beïnvloeden. 

  

Werk in uitvoering 

Er is veel bereikt, maar is er ook nog veel ‘werk in uitvoering’, zoals het 

platform Sick of Smoking (SOS) en onze podcastserie Achter het rookgordijn. 

En er staat nog veel op onze eisenlijst. Waarmee meteen duidelijk wordt waar 

wij ons de komende jaren voor zullen blijven inzetten: 

1. Voor een vergunningstelsel voor de tabaksverkoop. Nederland heeft zich 

verplicht – als 61e land dat het Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco 

Products van de WHO heeft geratificeerd – om zo’n vergunningstelsel in te 

voeren. 

2. Voor een tabaksverslavingsfonds. 

En natuurlijk nummer 3: Maak roken duurder, zodat jeugdigen het niet kunnen 

betalen. Accijnsverhoging is het beste middel om tabaksgebruik te ontmoedigen, 

en in dat kader willen wij ook een minimumprijs voor sigaretten. 

Op deze speerpunten zullen we blijven hameren, niet alleen in Nederland, maar 

ook bij de Europese Unie. Wij werken internationaal samen met het SmokeFree 

Partnership en met de WHO. Het Europees Parlement heeft recent een ambitieus 

actieplan voor preventie tegen kanker aangenomen met verregaande acties tegen 

de tabaksindustrie. 

 

Primaire preventie 

We zullen het van de daken blijven schreeuwen: voorkom dat jeugdigen gaan 

roken, dus doe aan primaire preventie. Preventie was een speerpunt in de 

zorgparagrafen in bijna alle verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamer in 

2021. Helaas vertaalt zich dit vaak in secundaire preventie: hulp bij het 
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ombuigen van slechte gewoonten, nadat ziekte al is ontstaan. Pas dan komt er 

geld vrij en kunnen zorgverleners iets verdienen. Wanda de Kanter: “En dat 

terwijl 30 procent van alle kankersterfte in Nederland te voorkomen valt. Dat 

komt door het verdienmodel. Als je geld kon verdienen aan het niet laten 

ontstaan van ziekten, zou het er heel anders uitzien.” 

Kortom, wij blijven ons ook in 2022 inzetten voor het uitroken van de 

tabaksindustrie! 

 

 

  

Help mee de tabaksindustrie uit te roken! Steun het werk 

van Rookpreventie Jeugd en de onderzoeksjournalistiek 

naar de tabakslobby op TabakNee.nl. Elke bijdrage, hoe 

bescheiden ook, helpt ons in de strijd tegen de 

tabaksindustrie en voorkomt dat jeugdigen gaan roken. 

Maak een bijdrage over via deze link 

 

https://rookpreventiejeugd.nl/doneer
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Bijlagen 
 

I - Activiteiten van de voorzitter in 2021 

II - Statistieken TabakNee 2021 

 

Bijlage 1 – Lezingen en activiteiten Wanda de Kanter in 2021 

 

Eind 2020 kondigde Wanda de Kanter aan te stoppen als longarts en zich 

volledig te richten op de antirooklobby. 

 

Januari/februari 

 Interview Oord en Oord lobbykantoor 

 Podcast Sander Heijne - Fantoomgroei 

 Bezoek Pando preventie 

 Interviews Radio NH / NH dagblad 

 14-1 OP1 https://youtu.be/JZMXaP1OFHY 

 BNR’s Big Five met Diana Matroos 

 Interview Frank van Wijck, longkankerkrant 

 Lezing World Conference on Lung Cancer 2020 (28-31 januari) over 

rechtszaken RPJ bekroond met lecture award 

 Lezingen GGZ GGD Rotary 

 Miss podcast met Mischa Blok 

 

Maart 

 Interview twee studenten bestuurskunde over lobby 

 3-3 interview Efraim Hart (CU) promotieonderzoek gezondheid en lobby en 

Fedde Scheele, prof. Health Systems Innovation and Education / VU A’dam 

 4-3 gesprek met Phon van den Biesen en Anca Toma (Smoke Free 

Partnership) over revisie EU-Tabaksproductenrichtlijn 

 4-3 lezing GGD Zuid Gelderland 

 5-3 interview voor magazine van Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en 

Bedrijfsgeneeskunde 

 18-3 interview met Nouveaux 

 25-3 medewerking film Artsen slaan alarm: ‘100.000 

slechtnieuwsgesprekken’ 

 27-3 interview met Rik Middelbos, journalist i.o. Zwolle, Windesheim 

 31-3 lezing student en lifestyle 

https://rookpreventiejeugd.nl/actueel/item/239-wanda-de-kanter-vanaf-nu-gaat-al-mijn-tijd-naar-rookpreventie
https://www.fantoomgroei.com/post/pod-moeten-we-de-tabaksindustrie-verbieden
https://youtu.be/JZMXaP1OFHY
https://www.bnr.nl/podcast/thebigfive/10430899/strijders-wanda-de-kanter
https://www.nporadio1.nl/podcasts/miss-podcast/50686/278-mischa-in-gesprek-met-wanda-de-kanter


29 
 

April 

 1-4 opname podcast De spreekkamer MSD 

 7-4 interview Radio NH 

 7-4 Deelname aan jaarconferentie Raad voor Volksgezondheid en 

Samenleving 

 16-4 interview lobbykantoor Wallaart & Kusse public affairs 

 17-4 lezing Healthcare Leadership Academy 

 23-4 Benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau samen met 

Pauline Dekker tijdens bijeenkomst op ministerie van VWS 

 24-4 Op1 met staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) 

 28-4 Interview Nu.nl 

 

Mei 

 Online sessie Pharos Stoppen met roken voor lage SES 

 10-5 NRC, interview met Frederiek Weeda: ‘Artsenoproep aan Kamer: tabak 

moet de wereld uit’ 

 11-5 Trouw column, ‘Als je graag een baby wilt’ 

 12-5 interview AD 

 12-5 interview FD n.a.v. Philip Morris-promo in dezelfde krant 

 16-5 Panorama op Zondag 

 26-5 interview Gebke Verhoeven, GezondNU 

 27-5 interview bedrijfsartsen 

 31-5 openingslezing Wereld niet roken dag in Leeuwarden 

 

Juni 

 2-6 Hans Spekman, Sick of Smoking en lage SES 

 5-6 overleg met Nilüfer Gündoğan VOLT over FCTC artikel 5.3 

 9-6 lezing voor Dwars Groningen 

 17-6 Radio 4 nieuws interview 

 17-6 coalitie Iedereen Rookvrij 

 22-6 Opname podcast Oorlog in je lichaam, NPO radio 2, WNL, Hans Jaap 

Melissen 

 23-6 overleg Jeanet van der Laan, D66 

 24-6 interview Zwolle door journalist in opleiding 

 24-6 overleg partnership Trimbos 

 24-6 ZIN: presentatie roken en kanker 

 25-6 overleg Anthony Stigter, VNO-NCW 

 25-6 artikel NTvG over verslaving 

 28-6 motie Gündoğan/Van der Laan over FCTC 5.3 en Tweede Kamer 

https://soundcloud.com/msd-nl/de-spreekkamer-podcast-1/s-COA8i54P78q
https://www.raadrvs.nl/actueel/nieuws/2021/03/25/jaarconferentie
https://www.raadrvs.nl/actueel/nieuws/2021/03/25/jaarconferentie
https://www.wkpa.nl/tabakslobbyisten-gaan-hun-eigen-graf-niet-graven-daar-zal-de-politiek-hen-bij-moeten-helpen/
https://www.thehealthcareleadership.academy/
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2333-wanda-de-kanter-en-pauline-dekker-koninklijk-onderscheiden-voor-hun-strijd-tegen-tabak
https://www.gids.tv/video/327482/op1-anti-rookactivisten-wanda-de-kanter-en-pauline-dekker-kregen-koninklijke-onderscheiding
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/12/gezondheid-artsenoproep-aan-kamer-tabak-moet-de-wereld-uit-a4043330
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/12/gezondheid-artsenoproep-aan-kamer-tabak-moet-de-wereld-uit-a4043330
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2351-de-kanter-in-fd-pmi-in-gezondheidsproducten-dat-gaat-nooit-gebeuren
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2378-motie-gundogan-kamerleden-moeten-tabakslobby-buitensluiten
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 29-6 opname e-learning leefstijl via Iris de Vries 

 29-6 Netwerk Rookvrij webinar 

 30-6 Artsen slaan alarm overleg met Mirjam Bikker (CU) 

 

Juli 

 1-7 Gezondheidsfondsen voor Rookvrij: opname webinar en podcast in 

Desmet 

 4-7 online lezing voor kinderen en ouders: De tabaksindustrie en haar lobby 

 5-7 interview RTL 

 7-7 interview FUN X 

 8-7 overleg SP, VVD 

 8-7 overleg Coalitie Iedereen Rookvrij 

 10-7 Nieuwsweekend NPO radio 1 over FCTC 5.3 

 16-7 Presentatie boek Meer wel van De Publieke Zaak. Meegewerkt aan 

‘Sociaal leger’ en ‘De eerste 1000 dagen’ 

 20-7 opname Podcast Hiltje Oude Luttikhuis WoW! Vrouw 

 

Augustus 

 

September 

 8-9 lezing voor 500 MDL artsen over rechtszaken RPJ 

 8-9 Moderator live pubquiz van Stichting Medical Business met als thema 

Value Based HealthCare 

 9-9 lezing over tabaksverslaving Buurtzorg 

 21-9 Overleg bij Deloitte over longkanker-screening 

 24-9 Overleg en opname eerste TikTok-video’s bij Prappers 

 24-9 artikel Medisch Contact 

 28-9 interview Nu.nl 

 29-9 interview journalist in opleiding Utrecht over Stoptober 

 30-9 tot 4-10 intern in Stoptober-huis, interview RTL 

 

Oktober 

 2-10 interview AD over rookstop 

 4-10 artikel voor publicatie Wiardi Beckman Stichting 

 7-10 overleg Coalitie iedereen rookvrij en Partnership Stoppen met Roken 

 12-10 lezing ING over rookvrije generatie 

 15-10 lezing MC Erasmus Stoppen met roken 

https://publiekezaak.nl/meer-wel/
http://wowvrouw.nl/wandadekanter/
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 20-10 interview student minor Global Health geneeskunde 

 vooroverleg prof. Michel van den Heuvel, Radboud, over longkanker 

screening bijeenkomst 

 21-10 Lezing GGD West-Brabant 

 25-10 ingezonden brief NRC over meeroken in de thuiszorg 

 25-10 artikel Trouw over roken in appartementen 

 25-10 Column rokende partner Meer over medisch 

 26-10 overleg KWF tabakslobby f*ck smoking kankerspul Campagne online 

rokers 18-25 jaar door Tabaksindustrie te denormaliseren 

 29-10 interview redpers 

 29-10 interview Arts Maatschappij en Gezondheid 

 

November 

 2-11 lezing Praktijkondersteuners Huisartsen Reehorst 

 2- 11 overleg Artsen slaan alarm 

 3-11 interview NPO Radio 4 

 3-11 overleg met Gezondheidsfondsen voor Rookvrij 

 5-11 opname podcast De Jeanne d’Arc in mij van Anouschka Laheij, 

psycholoog. 

 9-11 podcast Uitgedokterd 

 10-11 deelname aan Dokters in debat Utrecht: verbod op tabak? 

 19-11 overleg Lilianne Ploumen, PvdA, over Rookvrije generatie in wet 

 20-11 podcast Geld & Geluk met Emma Hafkamp 

 21-11 voorbereiding Master in Healthyness voorstelling in De La Mar 

 23-11 opname Scheefgroei Sander Heijne Jeroen Pauw, (uitgezonden 2-1-

2022, NPO1) 

 24-11 overleg tabak en milieu KNMG, Marlies de Rond 

 25-11 opname talkshow De Gezonde Gemeente van VNG over lokaal 

preventiebeleid 

 26-11 overleg met cardioloog over preventietafel 

 26-11 interview met journalist eerste jaar Windesheim over smaakjes e-

sigaretten 

 

December 

 2-12 webinar over health apps Stoppen met roken - Kabiz 2 

 3-12 opname podcast Een gezond gesprek met Karine Hoenderdos 

 4-12 interview met journalist in opleiding Laura Doffer 

 8-12 opname masterclass voor de zorg met Lia de Jongh, voorzitter RvB 

Topaz over gezondheidskloof hoge en lage SES 

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/26/ook-de-thuiszorg-moet-rookvrij-a4063139?t=1645440330
https://www.meerovermedisch.nl/column/verstandsverbijstering/
https://www.redpers.nl/2021/11/06/is-een-rookvrije-generatie-haalbaar/
https://anchor.fm/anouschka-laheij/episodes/Longarts-en-activiste-Wanda-de-Kanter-e1aaqtg
https://anchor.fm/uitgedokterd/episodes/Wanda-de-Kanter-e19vbni
https://www.listennotes.com/podcasts/geld-geluk-podcast/wanda-de-kanter-longarts-en-pB9YGsgbS5F/
https://www.npostart.nl/scheefgroei/02-01-2022/BV_101407386
https://vng.nl/nieuws/kijk-terug-talkshow-de-gezonde-gemeente
https://rookpreventiejeugd.nl/actueel/item/272-gezond-gesprek-met-wanda-de-kanter-over-de-strijd-tegen-tabak


32 
 

 8-12 overleg met Antoni van Leeuwenhoek academie voor communicatie 

slecht nieuws 

 9-12 namens NVALT deelname aan tabakstafel Preventieakkoord via Zoom 

o.l.v. Jolande Sap; aan de orde: wetgeving FCTC 5.3 en rookvrije generatie 

Nieuw Zeeland, vergunningstelsel verkoop tabak 

 9-12 deelname aan webinar Mensenrechten en tabak 

 14-12 Van Doorne, Willemien Bischot, overleg over conceptwet Rookvrije 

Generatie 

 14-12 2 x interview LEF en Windesheim - school voor journalistiek, column 

Meer over medisch over influencers 

 14-12 Lobby werkgroep KWF Trimbos denormalisatie tabaksindustrie 

Liselore Groenewold KWF Claire de Nerée Trimbos 

 15-12 interview NPO radio 4 

 15-12 overleg met Marlies de Rond, KNMG over sigarettenfilter en milieu 

 18-12 vergadering met RPJ-bestuur over juridische opties 

 21-12 profielwerkstuk scholieren VWO 6 tabakslobby 

 22-12 overleg met Karl Beerenfenger, Plastic Peuken Collectief over podcast 

‘Achter het rookgordijn’ #1 van TabakNee (opname in januari 2022) 

 22-12 Interview door student School voor Journalistiek 

 23-12 ronde tafel-interview o.l.v. Marianne Verhoeven hoofdredacteur Opzij 

met de vrouwen van het jaar 2015-2021, verschijnt januari 2022. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://soundcloud.com/user-933362749/achter-het-rookgordijn-1
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Bijlage II - Statistieken TabakNee 

 

Websitebezoek 2021 t.o.v. vorige jaren: 

 

Bezoekers  Paginaweergaven 

 
   

  

 2013   120.971   757.473    
  

 2014   44.216   158.071    
  

 2015   48.637   136.798    
  

 2016   60.869   145.938    
  

 2017   77.210   177.767    
  

 2018   93.166   237.149    
  

 2019   172.750   409.285    
  

 2020 

 2021  

 178.723 

 141.779 

 305.666 

 240.418 

  
  

 Totaal   938.321   2.568.565    
  

 

We hadden in 2021 iets minder bezoekers en paginaweergaven dan in 2019 en 

2020. Dat valt goed te verklaren: het aantal bezoekers was redelijk constant, 

maar zoals eerder beschreven, door corona en het demissionaire kabinet bleven 

echte mijlpalen uit. Er was een kleine piek in het aantal bezoekers rond de 

koninklijke onderscheiding van De Kanter en Dekker, maar minder opvallend 

dan in 2019 bijvoorbeeld, toen het conflict met Alliantie Nederland Rookvrij en 

De Kanter als Zomergast voor grote belangstelling zorgden. In 2020 was het het 

verbod op mentholsigaretten dat een grote piek in de bezoekersaantallen liet 

zien. Om een indruk te geven, het artikel Vileine truc om verbod op 

mentholsigaretten te omzeilen: menthol-inlegkaarten is alleen al verantwoor-

delijk voor 48.000 paginaweergaven, sinds de publicatie in januari 2020.  

https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/1961-vileine-truc-om-verbod-op-mentholsigaretten-te-omzeilen-menthol-inlegkaarten-1961
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/1961-vileine-truc-om-verbod-op-mentholsigaretten-te-omzeilen-menthol-inlegkaarten-1961
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Pageviews Top-20 in 2021 

 
Homepage          25.504  

Mentholsigaretten verboden? Big Tobacco weet raad     16.327 

Goedkope sigaretten nog volop verkrijgbaar      10.554 

Philip Morris zet nieuw gevaarlijk tabaksproduct op de markt, overheid doe wat! 7.538 

Nicotinemaffia omzeilt wetgeving met tabaksvrije snus     4.525 

Vileine truc om verbod op mentholsigaretten te omzeilen: menthol-inlegkaarten  4.390 

Wanda de Kanter: ‘Vanaf nu gaat al mijn tijd naar rookpreventie’    4.277 

Nieuwe truc om tabakswetgeving te omzeilen: cigarillo’s zelfde samenstelling als 3.629 

Ook met ‘wonderfilter’ Finitar blijft roken levensgevaarlijk    2.996 

Wanda de Kanter en Pauline Dekker koninklijk onderscheiden voor strijd tegen tabak 2.852 

Tabakspushers: de mensen        2.534 

Standpunten van de politieke partijen       2.495 

Flitsbezorging tabak schreeuwt om vergunningstelsel tabaksverkoop   2.325 

Tag: Wanda de Kanter         1.991 

Irene Asscher-Vonk stapt eindelijk op als commissaris bij Philip Morris   1.988 

Zoekknop          1.963  

Tabaksindustrie gebruikt ‘biologisch’ als marketingtruc     1.920 

Oprichter en hoofdredacteur van TabakNee, Frits van Dam, overleden   1.876 

De mensen achter de lobby        1.790 

Milieu, klimaat en kinderarbeid: de vergeten schade van de tabaksindustrie  1.688 

 

 

https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2137-mentholsigaretten-verboden-big-tobacco-weet-raad
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2137-mentholsigaretten-verboden-big-tobacco-weet-raad
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2162-goedkope-sigaretten-nog-volop-verkrijgbaar
https://www.tabaknee.nl/politiek-maatschappij-en-tabak/den-haag-a-het-tabaksdossier/item/1071-philip-morris-zet-nieuw-gevaarlijk-tabaksproduct-op-de-markt-overheid-doe-wat
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2121-nicotinemaffia-omzeilt-wetgeving-met-tabaksvrije-snus-2121
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/1961-vileine-truc-om-verbod-op-mentholsigaretten-te-omzeilen-menthol-inlegkaarten-1961
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2261-wanda-de-kanter-vanaf-nu-gaat-al-mijn-tijd-naar-rookpreventie
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/865-nieuwe-truc-om-tabakswetgeving-te-omzeilen-cigarillo-s-hebben-zelfde-samenstelling-als-sigaretten
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/1684-ook-met-wonderfilter-finitar-blijft-roken-levensgevaarlijk
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2333-wanda-de-kanter-en-pauline-dekker-koninklijk-onderscheiden-voor-hun-strijd-tegen-tabak
https://www.tabaknee.nl/tabakslobby/tabakspushers-de-mensen
https://www.tabaknee.nl/politiek-maatschappij-en-tabak/standpunten-van-de-politieke-partijen
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2412-flitsbezorging-tabak-schreeuwt-om-vergunningstelsel-tabaksverkoop
https://www.tabaknee.nl/tags/74-wanda-de-kanter
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/1682-irene-asscher-vonk-stapt-eindelijk-op-als-commissaris-bij-philip-morris
https://www.tabaknee.nl/site_content/search
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/911-tabaksindustrie-gebruikt-biologisch-als-marketingtruc
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2400-oprichter-en-hoofdredacteur-van-tabaknee-frits-van-dam-overleden
https://www.tabaknee.nl/tabakslobby/de-mensen-achter-de-lobby
https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/1600-milieu-klimaat-en-kinderarbeid-de-vergeten-schade-van-de-tabaksindustrie

