Zienswijze Esigbond op voorstel standaardverpakkingen e-sigaret
Zoals wellicht bekend loopt er op dit moment een internetconsultatie rondom
standaardverpakkingen voor elektronische sigaretten. Dit betekent dat iedereen die dat wil
commentaar kan geven op deze voorgenomen beslissing van Staatssecretaris Blokhuis. De
link naar de consultatie is hier te vinden, een bijdrage indienen kan tot en met 18
september.
Aangezien de maatregelen elkaar in raptempo opvolgen, wordt het steeds moeilijker om het
hoofd boven water te houden. De Esigbond roept u daarom op om de politiek duidelijk te
maken wat de gevolgen zijn voor uw bedrijf.
De Esigbond heeft inmiddels ook een bijdrage geleverd, hieronder vindt u een samenvatting
van onze submissietekst.
Gevolgen voor de levensvatbaarheid van de e-sigarettenspeciaalzaken:
• De invoering van standaardverpakkingen voor e-sigaretten zou desastreuze gevolgen
hebben voor de levensvatbaarheid van onze leden, die zich op dagelijkse basis
inzetten om de roker die niet stopt te informeren over de bewezen, minder
schadelijke e-sigaret.
• Wij vinden het dan ook onbegrijpelijk dat wij nu met deze voorgestelde maatregel
worden geconfronteerd zonder dat er eerst contact is gezocht met de branche.
• Het bedrag van EUR 72.000 dat in het conceptbesluit wordt genoemd als gevolg van
de toegenomen regeldruk (dus de extra kosten die de hele branche moet gaan
maken) is volstrekt uit de lucht gegrepen.
• Wij verzoeken het ministerie dan ook nadrukkelijk om een MKB-toets uit te voeren
om beter inzage te krijgen in de regeldruk die door deze maatregel wordt
veroorzaakt voordat eventueel verdere stappen worden genomen.
Weerleggen van de argumentatie die door de Staatssecretaris wordt aangedragen om
over te gaan tot deze vergaande maatregel.
1. E-sigaretgebruik onder jongeren
• De nota van toelichting stelt: ‘Het gebruik van de e-sigaret onder jongeren is aanzienlijk.
Van de 16- t/m 18-jarige Mbo- en Hbo-studenten hebben ruim vier op de tien (44%) ooit
een e-sigaret gebruikt en één op de acht (12%) gebruikt nog steeds een e-sigaret.’ Wat
niet wordt vermeld is dat het experimenteren met de e-sigaret onder jongeren daalt en
van structureel gebruik geen sprake is. Uit de meest recente Trimbos cijfers blijkt dat het
aantal jongeren dat vorig jaar heeft geëxperimenteerd met een e-sigaret met maar liefst
9 procentpunten is teruggelopen t.o.v. 2015: van 34% in 2015 naar 25% in 2019. Ook blijkt
van regelmatig gebruik onder jongeren geen sprake: slechts 1 op de 10 jongeren die de
e-sigaret gebruikt doen dit ‘bijna elke week of vaker’. Dit is in lijn met eerder onderzoek

van Trimbos waaruit blijkt dat er maar weinig jongeren zijn die de elektronische sigaret
met regelmaat gebruiken: 2 procent dagelijks en 3 procent wekelijks.
2. Duaal gebruik van e-sigaretten en tabaksproducten
• De nota van toelichting stelt: ‘… een groot deel van de e-sigaretgebruikers naast de esigaret ook nog tabaksproducten blijft roken en daarom geen gezondheidswinst boekt
door gebruik van de e-sigaret.’ De Esigbond vindt duaal gebruik zeer onwenselijk. Door
de e-sigaret gelijk te stellen met de gewone sigaret wordt duaal gebruik echter in de hand
gewerkt. De ervaring uit andere landen leert dat naast voorlichting vanuit de branche,
een actieve rol van de overheid in informatieverstrekking over de elektronische sigaret
als minder schadelijk alternatief voor het roken van sigaretten het volledig overstappen
op de elektronische sigaret zou bespoedigen. Ook het RIVM erkent dat de roker belang
heeft bij correcte en begrijpelijke informatie over minder schadelijke producten zoals de
elektronische sigaret.
3. De e-sigaret als opstap naar roken
• De nota van toelichting stelt: ‘Het is belangrijk om te voorkomen dat jongeren verslaafd
raken aan een product dat op zichzelf schadelijk is en mogelijk een opstap is naar het
roken van tabaksproducten.’
•

Zoals gezegd is het aantal jongeren dat de e-sigaret structureel gebruikt laag. Bovendien
kan op basis van de beschikbare Trimbos studies onmogelijk de conclusie worden
getrokken dat de e-sigaret een opstapproduct is naar het roken van tabak, laat staan dat
de verpakkingen van e-sigaretten hier een rol in zouden spelen: maar 1.6% van de
volwassen bevolking gebruikt de e-sigaret met regelmaat - een groep die vrijwel
uitsluitend uit (ex)rokers bestaat, aangezien maar 0.2% van de e-sigarettengebruikers
daarvoor nooit heeft gerookt. Dit is in lijn met een eerdere conclusie van Trimbos dat:
‘weinig rokers (3%) die voordat ze gingen roken eerst een e-sigaret hadden gebruikt’. Dit
wordt tevens onderschreven door het RIVM: ‘de meeste gebruikersgroepen de e-sigaret
zien als een vervanger van de tabakssigaret en een mogelijke eerste stap om te stoppen
met roken’.

Voorstel Esigbond
• Op basis van deze overwegingen doen wij graag een meer proportioneel voorstel om bij
te dragen dat jongeren niet in de verleiding komen om de e-sigaret te gaan gebruiken en
waarborgt dat de volwassen roker en damper door de verpakkingen duidelijk
onderscheid kan maken tussen e-sigaretten, en sigaretten en shag. Hierdoor wordt de
indruk voorkomen dat beide producten even schadelijk zijn en zo onbedoeld het gebruik
van traditionele rookwaren in stand wordt gehouden. Dit kan door de regelgeving rond
de verpakkingseisen voor e-sigaretten aan te laten sluiten bij de op 26 april 2018 in de
Staatscourant gepubliceerde regeling. Hierin werden nadere verpakkingseisen gesteld
zodat bepaalde elementen van de verpakking niet meer zijn toegestaan. Er werd specifiek

gewezen op bepaalde elementen van de verpakking ‘waarmee extra aandacht voor het
product kan worden getrokken en waarmee het product vooral voor jongeren extra
aantrekkelijk wordt’.

