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COMMISSIE VOOR DE 
VOLKSGEZONDHEID, HET

LEEFMILIEU EN DE 
MAATSCHAPPELIJKE 

HERNIEUWING

COMMISSION DE LA SANTE 
PUBLIQUE, DE 

L'ENVIRONNEMENT ET DU 
RENOUVEAU DE LA SOCIETE

van

WOENSDAG 5 JULI 2017

Namiddag

______

du

MERCREDI 5 JUILLET 2017

Après-midi

______

Le développement des questions et interpellations commence à 14.30 heures. La réunion est présidée par 
Mme Muriel Gerkens.
De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 14.30 uur. De vergadering wordt voorgezeten 
door mevrouw Muriel Gerkens.

01 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Karin Jiroflée aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de sigaretten 
met ventilatiegaatjes" (nr. 18908)
- mevrouw Anne Dedry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de 
sjoemelsigaret" (nr. 18964)
- mevrouw Els Van Hoof aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de sigaretten 
met ventilatiegaatjes" (nr. 19179)
01 Questions jointes de
- Mme Karin Jiroflée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les cigarettes avec 
trous d'aération" (n° 18908)
- Mme Anne Dedry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la cigarette 
trompeuse" (n° 18964)
- Mme Els Van Hoof à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les cigarettes avec 
trous d'aération" (n° 19179)

01.01  Karin Jiroflée (sp.a): Mevrouw de minister, volgens een 
recent onderzoek van het toonaangevende tijdschrift Journal of the 
National Cancer lnstitute zijn sigaretten met ventilatiegaatjes, de 
vroegere zogenaamde light sigaretten, schadelijker dan gewone 
sigaretten.

Deze sjoemelsigaretten werden op de markt gebracht om het imago 
van de sigaret op te poetsen onder het mom minder schadelijk te zijn, 
omdat de ingeademde rook werd verdund en op die manier minder 
kankerverwekkend zou zijn.

De light sigaretten werden weliswaar verboden in Europa in 2002. Dat 
betekent dat men niet meer mag vermelden dat het light sigaretten 
zijn, maar de gaatjes bleven helaas. Dat is minder onschuldig dan het 
lijkt, want in de realiteit blijken de effecten net schadelijker, zo toont 
onderzoek aan.

Rokers inhaleren dieper bij dit soort sigaretten omdat de sigaretten 
lichter aanvoelen. Bovendien leiden de gaatjes in de filter tot een 
lagere verbrandingstemperatuur, waardoor meer kankerverwekkende 

01.01  Karin Jiroflée (sp.a): Des 
recherches récentes ont montré 
que les cigarettes avec des trous 
de ventilation, autrefois appelées 
cigarettes light, sont plus nocives 
que des cigarettes ordinaires. Bien 
que les cigarettes light aient été 
interdites en Europe en 2002 –
interdiction qui a entraîné la 
disparition de leur dénomination –
les trous de ventilation sont restés 
en usage. Aux États-Unis, l’on a 
déjà plaidé en faveur de l’inter-
diction de ce type de cigarettes et 
l’on a déjà demandé avec 
insistance qu’elles soient retirées 
des rayons dans les meilleurs 
délais. 

Des recherches analogues débou-
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stoffen vrijkomen.

De Amerikaanse onderzoekers pleitten bij de Food & Drug 
Administration voor een verbod op sigaretten met ventilatiegaatjes. Ze 
hebben ook opgeroepen om die sigaretten zo snel mogelijk uit de 
rekken te nemen.

Mevrouw de minister, zijn gelijkaardige onderzoeken in Europa 
bekend? Levert dat gelijkaardige bevindingen op? Bent u van plan om 
iets aan deze sjoemelsigaretten te doen? Zo ja, wanneer? Hebt u dat 
al bekeken?

chant sur les mêmes conclusions 
ont-elles également été menées 
en Europe? La ministre a-t-elle 
l’intention de prendre des mesures 
contre ces cigarettes prétendu-
ment moins nocives? Dans 
l’affirmative, quand?

01.02  Anne Dedry (Ecolo-Groen): Mevrouw de voorzitter, gelet op 
de drukke agenda met de vele vragen zal ik de inleiding, die 
overeenkomt met die van mijn collega Jiroflée, niet herhalen en 
meteen overgaan tot mijn vragen.

Wat is uw standpunt met betrekking tot het al dan niet verbieden van 
dergelijke sigaretten? Indien u voor een verbod bent, welke stappen 
zult u op korte of middellange termijn zetten om een dergelijk verbod 
in werking te laten treden?

01.02 Anne Dedry (Ecolo-Groen): 
Je passe tout de suite à mes 
questions.

Que pense la ministre d'une 
interdiction de telles cigarettes? Si 
elle est favorable à une 
interdiction, quelles démarches 
entreprendra-t-elle pour la faire 
entrer en vigueur?

01.03  Els Van Hoof (CD&V): Mevrouw de voorzitter, de inleiding 
werd al gegeven door de collega. Wij weten allemaal dat 
tabaksconsumptie schadelijke gevolgen heeft en dat we niet alle heil 
mogen verwachten van de tabaksindustrie om daarin zelfregulerend 
op te reden.

We weten allang dat deze industrie geen last heeft van een slecht 
geweten ter zake. Zelfregulering heeft zelden tot succes geleid.

Ik heb de volgende vragen.

Hoeveel verschillende tabaksproducten, die officieel geregistreerd 
staan in België, beschikken over dergelijke ventilatiegaatjes? Beschikt 
u over cijfers met betrekking tot de verkoopvolumes van deze 
producten per jaar, over de voorbije vijf jaar? Hoe zien die volumes 
eruit?

Zijn er elementen uit de studie die u zult meenemen in uw eigen 
tabaksbeleid? Indien ja, welke elementen zijn dat en op welke manier 
neemt u ze mee?

Aansluitend bij de vragen van de collega's, kunt u zich vinden in de 
oproep van de onderzoekers om tot een onmiddellijk verbod voor dit 
soort tabaksproducten over te gaan? Indien wel, tegen wanneer? 
Indien niet, waarom niet? Indien geen van beide, welke tussenweg is 
voor u bespreekbaar? Wat zult u op korte termijn ondernemen om die 
tussenweg vorm te geven?

01.03  Els Van Hoof (CD&V): 
Nous savons que le tabagisme a 
des effets nuisibles sur notre santé 
et que nous ne pouvons pas 
compter sur l'industrie du tabac 
pour s'autoréguler.

Combien de produits du tabac 
officiellement enregistrés sont 
munis de trous de ventilation? 
Comment ont évolué les volumes 
de vente de ces produits au cours 
des cinq dernières années, sur 
une base annuelle? La ministre a-
t-elle repris certains éléments de 
cette étude pour nourrir sa 
politique en matière de tabac? 
Dans l'affirmative, lesquels et de 
quelle façon?

Les enquêteurs appellent à une 
interdiction immédiate. La ministre 
peut-elle s'y rallier? Dans ce cas, à 
quelle échéance? Dans la néga-
tive, pourquoi? Peut-on évoquer 
une voie intermédiaire? Quelles 
actions seraient-elles entreprises à 
cette fin?

01.04 Minister Maggie De Block: Mevrouw de voorzitter, collega's, ik 
dank u voor uw vragen, die inderdaad gelijklopend zijn met eenzelfde 
inleiding. Dat zal wel geen toeval zijn.

De eventuele manipulatie van de fysieke kenmerken van 
tabaksproducten wordt behandeld in de richtsnoeren over de 

01.04 Maggie De Block, ministre: 
Selon la convention-cadre de 
l'OMS pour la lutte antitabac, 
l'industrie du tabac utilise les 
caractéristiques de ses produits 
pour augmenter leur attrait sur 
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artikelen 9 en 10 van de kaderovereenkomst van de WHO voor de 
bestrijding van tabaksgebruik.

Ik citeer: "De tabaksindustrie maakt gebruik van de kenmerken van 
het ontwerp van de producten om strategieën te ontwikkelen om de 
aantrekkelijkheid van de producten te vergroten voor verschillende 
segmenten van de maatschappij, een aanpak die gekend staat als 
marktsegmentatie".

De nieuwe Europese richtlijn betreffende tabaksproducten die 
momenteel van toepassing is in België, heeft net als belangrijkste 
doel om de aantrekkelijkheid van de producten te verminderen door 
bijvoorbeeld – wij hebben de discussie hier gevoerd – de aroma’s die 
kunnen worden toegevoegd, waarvan menthol het bekendste is, en 
andere technische middelen die het mogelijk maken om de smaak 
van het product te wijzigen, te verbieden. Alle elementen die bijdragen 
tot de promotie van het product zijn eveneens verboden op de 
verpakking.

Wat sigaretten met ventilatiegaatjes in de filters betreft zou een 
eventueel verbod op Europees niveau moeten worden uitgevaardigd. 
De Europese richtlijn voorziet daar echter niet in. Dat staat niet 
vermeld in de Europese richtlijn. Ik meen evenwel dat het in de strijd 
tegen tabak belangrijk is om de aantrekkelijkheid van 
tabaksproducten te verminderen om minder mensen te laten roken. 

Er wordt door de diensten van de FOD gewerkt aan de implementatie 
van de richtlijn en aan de voorbereiding van de implementatie van de 
gestandaardiseerde verpakking, zoals ook werd aangekondigd in 
onze antitabakstrategie. Wij moeten er blijven op hameren dat tabak 
sowieso, ongeacht de verpakking, schadelijk is voor de gezondheid 
en twee derden van de gebruikers doodt, ongeacht het gebruikte 
product en ook met of zonder ventilatiegaatjes. Ik kan sigaretten met 
ventilatiegaatjes dus niet verbieden. Ik denk ook niet dat het veel zou 
helpen. Het moet opnieuw op Europees niveau worden aangekaart. 
Wij zullen de vraag stellen aan de Europese commissaris.

différents segments de notre 
société, ce qu'on désigne du nom 
de segmentation de marché.

La nouvelle directive européenne 
relative au tabac a pour principal 
objectif de réduire l'attractivité des 
produits, grâce notamment à une 
interdiction des arômes et additifs 
destinés à modifier le goût. Toute 
promotion sera également interdite 
sur l'emballage.

Une éventuelle interdiction des 
cigarettes munies de trous de 
ventilation au niveau du filtre 
pourrait également être décrétée 
au niveau européen. Dans la lutte 
contre le tabac, il importe de 
diminuer l'attractivité des produits 
du tabac.

Le SPF s'attelle à la mise en 
œuvre de la directive et prépare la 
mise en place de l'emballage 
standardisé. Le tabac est, en tout 
état de cause, nocif et mortel. 

Je n'ai pas la possibilité d'interdire 
les cigarettes munies de trous de 
ventilation. Je ne pense d'ailleurs 
pas non plus que cette mesure 
serait très efficace. Nous poserons 
la question au commissaire 
européen.

01.05  Karin Jiroflée (sp.a): Mevrouw de minister, ik ben blij dat men 
werkt aan de al voorziene maatregelen. U weet dat wij dat veel te 
weinig en veel te laat vinden, maar goed, men werkt eraan. Ik noteer 
echter heel nadrukkelijk dat u zegt dat er geen Europees verbod in de 
richtlijn is voorzien en dat u ook niet van plan bent er in België iets 
meer aan te doen dan wat al voorzien was. Ik noteer dat. Ik vind dat 
België hierin een voorbeeld had kunnen stellen en ik vind het spijtig 
dat die kans overboord wordt gegooid. 

01.05  Karin Jiroflée (sp.a): Le 
simple fait que l’on concocte de 
nouvelles mesures antitabac me 
réjouit. La directive ne prévoit pas 
d'interdire ces cigarettes et la 
ministre n'a pas l'intention de le 
faire. La Belgique manque ainsi 
une occasion de faire figure 
d'exemple.

01.06 Minister Maggie De Block: Noteert u dan ook dat we de vraag 
zullen stellen aan de Europese commissaris over wat we mogen en 
kunnen doen. Het is verstandig niet te reageren als een stier op een 
rode lap, maar eerst te vragen wat de onafhankelijke lidstaten kunnen 
en mogen doen. 

01.06 Maggie De Block, ministre: 
Nous demanderons d’abord au 
commissaire européen ce qu’il est 
possible de faire.

01.07  Karin Jiroflée (sp.a): Dat heb ik inderdaad ook genoteerd, 
mevrouw de minister. Het gaat hier niet over een stier op een rode 
lap. Dit is zo belangrijk. Mensen sterven hierdoor, en wij blijven steeds 
maar naar Europa verwijzen. Ik vind dat we hier echt mogen 
doorduwen en zeggen waar het op staat in ons land op dat vlak. Het 

01.07  Karin Jiroflée (sp.a): Il 
s’agit d’un point important. Des 
personnes perdent la vie à cause 
de ce phénomène et nous ne 
faisons que nous en référer à 
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gaat hier over de gezondheid van mensen, en van jongeren in het 
bijzonder. 

l’Europe.

01.08  Anne Dedry (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, ik begrijp 
dat u wilt weten binnen welke krijtlijnen u kunt kleuren in een 
Europese context, maar ook ik mis een voortrekkersrol vanuit ons 
land, op basis van de voorstellen die veel verder gaan en die hier ter 
discussie op tafel liggen.

01.08 Anne Dedry (Ecolo-Groen): 
Je comprends que la ministre 
souhaite connaître les lignes 
directrices édictées par l’Europe 
mais j’aimerais, moi aussi, que la 
Belgique joue un rôle de pionnier 
dans ce domaine.

01.09  Els Van Hoof (CD&V): Mevrouw de minister, ik noteer ook uw 
antwoord. Ik vind dat we inderdaad een actieve rol moeten spelen om 
dit op Europees niveau te bepleiten en te kijken wat kan en mag. 
Volgens mij kan dit op korte termijn. Ik kan me indenken dat er 
regelmatig overleg is met de Commissie en dat u daar een pro-
actieve rol in kunt spelen om er toch voor te zorgen om dergelijke 
sigaretten, die dermate schadelijk zijn, van de markt te krijgen en 
hierin zo ver mogelijk te gaan.

01.09  Els Van Hoof (CD&V): 
Nous devons jouer un rôle actif 
dans ce dossier, plaider la cause à 
l’échelon européen et examiner ce 
qu’il est possible de faire. Nous 
devons faire en sorte que ces 
cigarettes nocives disparaissent 
du marché.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

02 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Nathalie Muylle aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "innovatieve 
geneesmiddelen" (nr. 18931)
- de heer Daniel Senesael aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de KCE-studie 
over de terugbetalingsregeling voor bepaalde geneesmiddelen (conventie art. 81)" (nr. 18951)
- mevrouw Anne Dedry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het systeem voor 
versnelde toegang tot innovatieve geneesmiddelen" (nr. 18965)
- mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de te hoge 
prijs van geneesmiddelen" (nr. 18989)
- mevrouw Anne Dedry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de ongelijke 
toegang tot innovatieve geneesmiddelen in de EU" (nr. 19571)
02 Questions jointes de
- Mme Nathalie Muylle à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les médicaments 
innovants" (n° 18931)
- M. Daniel Senesael à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'étude du KCE sur 
le système de remboursement de certains médicaments (convention art. 81)" (n° 18951)
- Mme Anne Dedry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "le système destiné à 
faciliter l'accès aux médicaments innovateurs" (n° 18965)
- Mme Muriel Gerkens à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "le prix trop élevé 
des médicaments" (n° 18989)
- Mme Anne Dedry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'accès inégal aux 
médicaments innovants dans l'UE" (n° 19571)

02.01  Nathalie Muylle (CD&V): Mevrouw de minister, het gaat over 
artikel 81 in verband met geneesmiddelen. Er was een vraag van 
Test Aankoop en Kom op tegen Kanker in 2014 bij het KCE om vooral 
de kosten en de impact van die geheime contracten te evalueren. De 
studie is momenteel uitgebracht. Er is heel wat te doen geweest 
tijdens de studie over het thema vertrouwelijkheid. Als we kijken naar 
de aanbevelingen die in de studie gebeurd zijn op 31 mei heeft het 
KCE enkele vragen gesteld. Graag had ik van u vernomen wat u met 
het rapport gaat doen.

In eerste instantie is er een vraag vanuit het KCE om te gaan werken 
met een onafhankelijk orgaan om de contracten artikel 81 te 

02.01  Nathalie Muylle (CD&V): 
En 2014, Test-Achats et Kom op 
tegen Kanker ont demandé au 
Centre fédéral d’expertise des 
soins de santé (KCE) d'évaluer le 
coût et l'incidence des contrats 
confidentiels. L'étude est 
actuellement disponible. Quelle 
suite la ministre réservera-t-elle à 
ce rapport?

Le KCE demande de faire appel à 


