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T.a.v. dhr. M. Amhaouch | m.amhaouch@tweedekamer.nl | 070 - 318 3553 

In kopie:  

Dhr. V. Botman | v.botman@tweedekamer.nl  

 

-per email verzonden- 

Woudrichem, 1 november 2018  

 

Betreft: Nationaal Preventie Akkoord 

Geachte heer Amhaouch, 

De Elektronische Sigaretten Bond Nederland (Esigbond) is de brancheorganisatie die de 

belangen behartigt van de kleinschalige distributeurs en speciaalzaken in Nederland, 

gericht op de verkoop van elektronische sigaretten en navulverpakkingen (vloeistoffen). 

Onze leden richten zich uitsluitend op volwassen rokers die uiteindelijk geheel willen 

stoppen met nicotinegebruik, of op zoek zijn naar een minder schadelijke vorm van 

nicotinegebruik. Voor hen zijn e-sigaretten een uitstekend alternatief: geen rook en geen 

schadelijke verbrandingsstoffen. Overstappen levert dus gezondheidswinst op. Natuurlijk: 

helemaal stoppen is het beste, maar de realiteit wijst uit dat veel rokers dit niet doen. Om 

die overstap te kunnen overwegen moeten rokers kennis kunnen nemen van, en zich goed 

kunnen informeren over de elektronische sigaret. En dit is waar de detailhandelaren uit 

onze branche al jarenlang in investeren, en waar zij een onontbeerlijke adviserende rol 

spelen in de overstap van traditioneel roken naar een veel minder schadelijke vorm van 

nicotinegebruik. 

De Esigbond onderschrijft de ambitie om te komen tot een rookvrije generatie en staat 

voor een streng tabaksontmoedigingsbeleid. Echter, zoals wij uit de media hebben 

begrepen wordt de elektronische sigaret in het National Preventieakkoord over één kam 

geschoren met de traditionele sigaret. Dit zou onze leden definitief de das om kunnen 

doen, terwijl zij juist een cruciale rol spelen in het accuraat informeren van volwassen 

rokers over deze minder schadelijke alternatieven. Ons dringende verzoek is om de 

elektronische sigaret de ruimte te geven die het verdient in het belang van de 

volksgezondheid, en daarin de onontbeerlijke functie van de detailhandelaar niet 

te ondermijnen. 

Om een toekomstperspectief te bieden voor de detailhandelaren in elektronische sigaretten 

en navulverpakkingen (vloeistoffen) pleiten wij voor:  
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 een uitzondering voor elektronische sigaretten van het beoogde 

uitstalverbod;  

 het behoud van de mogelijkheid tot voorlichting (door speciaalzaken uit te 

zonderen van het beoogde reclameverbod); en 

 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 

 het behoud van differentiatie in de gezondheidswaarschuwing tussen 

elektronische sigaretten en traditionele rookwaren zodat recht wordt 

gedaan aan het sterk verminderde risicoprofiel van elektronische 

sigaretten.  

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

doodsteek voor onze achterban kunnen betekenen en niet in het belang zijn van de 

volksgezondheid.  

Wij zouden we het zeer op prijs stellen om in de gelegenheid te worden gesteld om 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 


