
 
 

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

www.esigbond.nl 

 

 

 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

t.a.v. de heer Ir. E.D. Wiebes MBA 

Postbus 20401  

2500 EK Den Haag 

Email: ministerezk@minez.nl 

 

In kopie:  

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat  

Mw. Mr. drs. M.C.G. Keijzer 

stasezk@minez.nl 

 

Woensdag, 31 oktober 2018  

Betreft: Nationaal Preventieakkoord  

Geachte heer Wiebes,  

De Elektronische Sigaretten Bond Nederland (Esigbond) behartigt de belangen van de overwegend kleinschalige 

distributeurs en speciaalzaken die elektronische sigaretten en navulverpakkingen (vloeistoffen) op de 

Nederlandse markt brengen en verkopen. Onze leden richten zich hierbij uitsluitend op volwassen rokers die 

uiteindelijk geheel willen stoppen met nicotinegebruik, of op zoek zijn naar een innovatieve, minder schadelijke 

vorm van nicotinegebruik.  

We onderschrijven de ambitie van de overheid om te komen tot een rookvrije generatie, en staan voor een streng 

tabaksbeleid. Echter, zoals wij uit de media hebben moeten vernemen, zou de elektronische sigaret in het 

Nationale Preventieakkoord over één kam worden geschoren met traditionele rookwaren. Dit zou innovatie de 

kop indrukken, ingrijpende economische gevolgen hebben voor onze leden, een gemiste kans zijn voor de 

volksgezondheid en indruisen tegen de doelstellingen van het Preventieakkoord. 

Wij hebben op 19 juni jongstleden een brief gestuurd aan Staatssecretaris Blokhuis, en onze zorg uitgesproken 

over een tabaksbeleid waar geen ruimte is voor de cruciale rol die elektronische sigaretten kunnen spelen in het 

terugdringen van de schadelijke gevolgen van tabaksgebruik. We hebben hierop helaas geen reactie ontvangen. 

Daarnaast is afwijzend gereageerd op ons verzoek aan Mevrouw Sap, de voorzitter van de thematafel roken, om 

deel te nemen aan deze thematafel om zo een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de totstandkoming 

van het Preventieakkoord. Met het oog op de naderende behandeling van het Preventieakkoord in de 

Ministerraad richten wij ons daarom tot u. Wij verzoeken u dringend een toekomstperspectief te bieden voor 

onze branche en elektronische sigaretten de ruimte te geven die ze verdienen in het belang van de 

volksgezondheid. 
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In het kader van het Preventieakkoord pleiten wij voor:  

• een uitzondering voor elektronische sigaretten van de beoogde uitbreiding van het rookverbod, zodat 

klanten in een speciaalzaak de verschillende type e-sigaretten -zoals te doen gebruikelijk- vooraf kunnen 

uitproberen alvorens tot aanschaf over te gaan ; en 

• een uitzondering voor elektronische sigaretten van het beoogde uitstalverbod;  

• het behoud van de mogelijkheid tot voorlichting ten aanzien van elektronische sigaretten door deze uit te 

zonderen van het beoogde reclameverbod in speciaalzaken (waaronder ook de huidige tabak – en 

gemakzaken); en 

• het behoud van differentiatie in de gezondheidswaarschuwingen tussen elektronische sigaretten en 

traditionele rookwaren zodat recht wordt gedaan aan het sterk verminderde risicoprofiel van elektronische 

sigaretten. 

 Ter onderbouwing: 

• Er ontstaat bij gebruik van elektronische sigaretten een damp in plaats van rook, waardoor de schadelijke 

stoffen in sigarettenrook worden vermeden. Er bestaat onder gezondheidsexperts dan ook een zeer brede 

wetenschappelijke consensus dat het gebruik van elektronische sigaretten veel minder schadelijk is dan het 

roken van sigaretten1. Zo stelt Public Health England: ‘vapen brengt slechts een kleine fractie van het risico 

van roken met zich mee, en het geheel overstappen van roken op elektronische sigaretten levert 

substantiële gezondheidswinst op’. De Britse overheid heeft tobacco harm reduction - of te wel het 

aanmoedigen van volwassen rokers om over te stappen op rookloze, minder schadelijke alternatieven als 

de elektronische sigaret - dan ook tot een belangrijk onderdeel van haar tabaksontmoedigingsbeleid 

gemaakt2. Het Verenigd Koninkrijk telt bijna 3 miljoen gebruikers van de elektronische sigaret en dit zijn 

vrijwel uitsluitend (voormalige) rokers3.  

 

• De uitspraak tijdens het Algemeen Overleg inzake Preventie op 17 mei jongstleden van Staatssecretaris 

Blokhuis dat elektronische sigaretten in Nederland wel zouden aanzetten tot het roken van sigaretten is 

ongegrond. Uit in opdracht van de overheid uitgevoerd onderzoek door het Trimbos Instituut blijkt dat ook 

in Nederland de overgrote meerderheid van de elektronische sigarettengebruikers uit (voormalige) rokers 

bestaat en regelmatig gebruik van elektronische sigaretten door jongeren zeer beperkt is4. Zo stelt een in 

het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde gepubliceerde studie: ‘Er zijn geen aanwijzingen dat 

experimenteren met e-sigaretten kan leiden tot tabaksverslaving’.5 

 

                                                           
1
 https://www.gov.uk/government/news/phe-publishes-independent-expert-e-cigarettes-evidence-review 

2
 https://www.gov.uk/government/publications/towards-a-smoke-free-generation-tobacco-control-plan-for-

england 
3
 https://www.gov.uk/government/news/phe-publishes-independent-expert-e-cigarettes-evidence-review 

4
 https://assets.trimbos.nl/docs/f8502344-4a38-4a87-9740-bc408805e2fa.pdf 

5
 https://www.ntvg.nl/artikelen/de-elektronische-sigaret/volledig 
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• In Nederland roken ruim 3 miljoen volwassenen. Stoppen is voor hen de beste optie, maar velen doen dit 

niet. Voor hen zijn elektronische sigaretten een veel beter alternatief. Om de overstap op elektronische 

sigaretten te kunnen overwegen moeten volwassen rokers kennis kunnen nemen van, en zich goed kunnen 

informeren over, deze producten. En dit is precies waar speciaalzaken een cruciale rol spelen. Zij geven 

deskundig advies en hebben jarenlang geïnvesteerd in het opbouwen van kennis over deze innovatieve 

producten en zijn essentieel in de overstap van traditioneel roken naar een veel minder schadelijke vorm 

van nicotinegebruik. 

 

• Door dezelfde verregaande regelgeving op innovatieve rookloze producten als elektronische sigaretten toe 

te passen als op traditionele rookwaren, wordt innovatie - met de enorme potentie om de schade van 

tabaksgebruik aanzienlijk te beperken - afgeremd in plaats van bespoedigd.  

 

• Een beleid waarin geen differentiatie wordt aangebracht tussen rookloze alternatieven en traditionele 

rookwaren heeft als onbedoeld gevolg dat de dominante positie van de meest schadelijke producten 

(sigaretten en shag) in feite wordt beschermd. Dit strookt niet met de uitgangspunten van het 

Preventieakkoord. 

 

• Het invoeren van gestandaardiseerde verpakkingen op andere producten dan sigaretten en shag is 

inconsistent met de aanpak die is gehanteerd bij de Nederlandse omzetting van de 

Tabaksproductenrichtlijn (gecombineerde gezondheidswaarschuwingen), waarbij voor elektronische 

sigaretten en rookloze tabaksproducten andere gezondheidswaarschuwingen gelden (die recht doen aan 

hun verminderd risicoprofiel). Bovendien zou Nederland hiermee voor een compleet andere benadering 

kiezen dan de EU lidstaten die gestandaardiseerde verpakkingen reeds hebben ingevoerd (Het VK, Frankrijk 

en Ierland) of daartoe hebben besloten (België, Hongarije en Slovenië). In al deze landen zijn elektronische 

sigaretten uitgezonderd van gestandaardiseerde verpakkingen.  

Wij vragen om uw steun om draconische maatregelen te voorkomen die de economische doodsteek voor onze 

leden kunnen betekenen en niet in het belang zijn van de volksgezondheid. Wij zouden het zeer op prijs stellen 

om in de gelegenheid te worden gesteld om hierover op korte termijn met u in gesprek te treden.  

Met vriendelijke groet,  

 
Emil J.N. ’t Hart  
Voorzitter Elektronische Sigaretten Bond Nederland  
emilthart@esigbond.nl  

Tel: 06-55707426 
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