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Woudrichem, 19 juni 2018
Betreft: Plaats van e-sigaret binnen het tabaksontmoedigingsbeleid

Geachte heer Blokhuis,
De Elektronische Sigaretten Bond Nederland (Esigbond) vertegenwoordigt de belangen
van detailhandelaren en importeurs die e-sigaretten en navulverpakkingen op de
Nederlandse markt brengen. Namens het bestuur van Esigbond vraag ik uw dringende
aandacht voor het volgende.
Het is onze ervaring dat onze producten bijna uitsluitend worden aangeschaft door
volwassen rokers die willen stoppen met het roken van tabak.
Het gebruik van e-sigaretten is vele malen minder schadelijk dan het roken van
sigaretten, met name omdat er geen tabak in de e-sigaret zit en er dus geen verbranding
plaatsvindt. Wij respecteren het tabaksbeleid van het kabinet dat inzet op preventie en
ontmoediging: jongeren moeten niet beginnen met roken en volwassenen moeten
stoppen als ze de risico’s voor hun gezondheid willen vermijden. Een fundamenteel
uitgangspunt hierbij is echter wel dat alle rokers kunnen en willen stoppen. Dat blijkt niet
zo!
Wij zijn daarom van mening dat aan het tabaksbeleid een nieuw element kan en moet
worden toegevoegd: hoe kan de gezondheidsschade van volwassen rokers die anders
zouden blijven roken, zoveel mogelijk worden beperkt. Op die vraag kan een concreet
antwoord worden gegeven. Voor de ook in Nederland nog steeds forse groep rokers is
een beter alternatief beschikbaar: de e-sigaret. Een alternatief dat - volgens
internationale wetenschappers – minstens 95% minder schadelijk is. De door roken
veroorzaakte gezondheidsschade kan dus enorm worden ingeperkt wanneer de verstokte
roker overstapt op de e-sigaret. Wij zijn van mening dat de overheid hier een
faciliterende rol in zou dienen te spelen en het potentieel van de e-sigaret niet zou
moeten negeren.
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Het RIVM heeft in haar rapport over Harm Reduction in september 2016 benadrukt dat
elektronische sigaretten een rol kunnen spelen in het verminderen van de schadelijke
gevolgen van tabaksgebruik. Ook stelde het RIVM dat het voor rokers van belang is om ook vanuit de overheid - informatie te ontvangen over het verminderd risicoprofiel van
deze producten.
Zo wijst de Britse overheid proactief op de e-sigaret als beter alternatief voor de stugge
roker. In het Verenigd Koninkrijk zijn inmiddels 3 miljoen (ex)rokers overgestapt op de
e-sigaret. Die worden volgens onderzoek nauwelijks gebruikt door jongeren en dienen
dus absoluut niet als een opstapje naar de traditionele sigaret.
Tot onze verbazing stelde u tijdens het AO Preventie op 17 mei j.l. over het Britse beleid:
“Ik dacht dat ze in Engeland wijzer waren, maar dat is niet zo. Het gaat erom dat wij de
e-sigaret juist zien als een weg naar roken”.
Welnu, dat moet een misverstand zijn en is zeker een gemiste kans. Zo blijkt uit data in
de Nationale Drugsmonitor 2017 uitgevoerd door het Trimbos-Instituut dat gebruik van
e-sigaretten ook onder jongeren en niet rokers in Nederland zeer beperkt is.
De Esigbond onderschrijft het streven naar een rookvrije generatie en steunt dan ook het
voornemen om het roken verder aan banden te leggen. Het kabinet stelt in het
Regeerakkoord dat “..maatregelen die we nemen op het gebied van preventie bewezen
effectief moeten zijn.” Gezien de bewezen effectiviteit van de e-sigaret als onderdeel van
het tabaksontmoedigingsbeleid in onder meer het Verenigd Koninkrijk pleiten wij ervoor
dat de overheid haar starre houding ten opzichte van de e-sigaret laat varen en de
uitganspunten in het Regeerakkoord centraal stelt in haar beleidsafwegingen.
Wij stellen het zeer op prijs om ons pleidooi nader aan u toe te lichten.
In afwachting van uw reactie verblijf ik,
Emil J.N. ’t Hart

Voorzitter Elektronische Sigaretten Bond Nederland
emilthart@esigbond.nl
Tel.: 06-55707426

Elektronische Sigaretten Bond Nederland | ’t Rond 7-8, 4285 DE Woudrichem| KvK: 54531837
www.esigbond.nl

