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1. Kennismaking en vaststelling van de agenda 

 

Na de voorstelronde wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

2. Bespreking van het voorstel voor het Tijdelijk warenwetbesluit elektronische 

sigaret 

   

 Introductie VWS 

Leeflang geeft een introductie op het voorstel. Hij legt uit dat er zowel vanuit 

het team-productveiligheid als vanuit het team-tabak mensen aanwezig zijn 

van VWS. Hij is blij te zien dat er een grote opkomst is van ROW-

deelnemers. Het Tijdelijk warenwetbesluit dat vandaag besproken wordt is 

gebaseerd op de Europese Tabaksproductenrichtlijn (TPR). Deze TPR zal 

vandaag niet besproken worden aangezien deze tekst vaststaat. Het Tijdelijk 

warenwetbesluit richt zich alleen op nicotinehoudende e-sigaretten en alleen 

op het in de handel brengen voor consumenten. Het doel van dit 

warenwetbesluit is de bescherming van de volksgezondheid, duidelijke 

etikettering en productkwaliteit. Daarnaast heeft het besluit als doel om een 

eerlijk speelveld te creëren (level playing field) voor dit soort producten en 

niet om barrières op te werpen voor het gebruik van de e-sigaret. De 

implementatie van de TPR mag twee jaar duren, maar het is een politieke 

wens om snel tot wetgeving te komen. Dit besluit sluit zoveel mogelijk aan 

bij de tekst van de TPR, onder andere vanwege de notificatieplicht en omdat 

we geen regels willen stellen die over twee jaar misschien weer moeten 

veranderen. De leeftijdsgrens kan niet geregeld worden met dit besluit 

omdat de Warenwet hier geen mogelijkheid voor biedt. De opmerkingen 

vanuit dit ROW-overleg worden gebruikt om het besluit te toetsen en 

eventueel aanpassingen door te voeren waar nodig. Na de zomer zal het 

gepubliceerd worden. 

 

 Algemene opmerkingen 

Walschot en Heijstek kunnen zich vinden in de punten die door VWS worden 

genoemd als aanleiding voor dit besluit. Ook zij zijn van mening dat 

regelgeving zou moeten dienen om de volksgezondheid te beschermen, 

kwaliteit te verbeteren en misleiding te voorkomen. 

 

Van den Bosch merkt op dat het ‘ridicuul’ is dat de tabaksdetailhandel niet 

aanwezig mocht zijn bij dit overleg, de tabaksindustrie is niet de 

detailhandel. De tabaksdetailhandel zou graag in gesprek gaan met de 

overheid over zaken als de minimumleeftijd en voorlichting richting hun 

leden. Ze is van mening dat de verkopers van de e-sigaret bij dit overleg 

aanwezig hadden moeten zijn. Leeflang geeft aan dat dit punt in besproken 

binnen het ministerie en dat er volgens de regels gehandeld is. De 

tabaksdetailhandel heeft schriftelijk hun input kunnen geven en eventueel 

ook via het VNO-NCW. 

 

Voncken wil weten waarom deze wetgeving zo snel moet worden 

doorgevoerd? Volgens Leeflang is dit een politieke wens en daar zal iets mee 

gedaan moeten worden. De voorzitter vult aan dat we leven in een 

democratie waar we te maken hebben met politieke keuzes. 

  

Kustner is blij met dit besluit. De implementatie van de TPR duurt nog 2 jaar 

met als risico dat je achter de feiten aan gaat lopen. De Bruijn vindt het 

vooral een voordeel dat de volksgezondheid hiermee wordt beschermd. 
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Fresow wil weten waarom er nu opeens wetgeving moet komen terwijl dit 

product al 9 jaar op de markt is. Ondanks de politieke wens dient het 

uitgangspunt zorgvuldigheid te zijn. De voorzitter vindt ook dat er zorgvuldig 

gehandeld moet worden, maar dat maatschappelijke ontwikkelingen een 

reden kunnen zijn om snel te handelen. Reichert vult hierop aan dat dit 

proces al anderhalf jaar aan de gang is in Brussel en ook de Kamer is hier 

regelmatig over geïnformeerd.  

 

 Bespreking per artikel 

 Artikel 1. 

Wassenaar brengt naar voren dat de definitie voor de e-sigaret ook de 

nicotineloze e-sigaret omvat. Ze stelt voor om dit besluit te beperken tot 

nicotinehoudende e-sigaretten, bijvoorbeeld “product dat nicotinehoudende 

vloeistof bevat”.  

 

Walschot geeft aan dat ook alle verschillende onderdelen waaruit de e-

sigaret is opgebouwd nu onder de voorgestelde definitie vallen. Fresow vult 

hierop aan dat er bijvoorbeeld e-sigaretten zijn met batterijen en volgens 

deze definitie is dan ook de batterij een e-sigaret. Daarnaast is het mogelijk 

om e-sigaretten te vullen met vloeistof zonder nicotine, deze zouden niet 

onder de definitie vallen terwijl de consument er zelf nicotinehoudende 

vloeistof in kan doen. De producten waar dit besluit niet voor bedoeld is 

zouden duidelijk uitgesloten moeten worden. Wassenaar geeft als mogelijke 

oplossing om de definitie uit de TPR te gebruiken en bij verpakkingseenheid 

de toevoeging te maken “die nicotinehoudende vloeistof bevat”. 

 

Heijstek ziet een probleem bij de producten die bestaan uit verschillende 

delen zoals de persoonlijke verdampers. De e-sigaret ziet eruit als een 

reguliere sigaret, maar producten die gebruikt worden voor de persoonlijke 

verdampers zijn lastig te reguleren via dit besluit. Zo worden bijvoorbeeld 

zaklampen omgebouwd tot persoonlijke verdampers. 

 

Walschot zou liever zien dat de nadruk komt te liggen op de 

nicotinehoudende vloeistoffen in plaats van de e-sigaret. Er worden ook e-

sigaretten verkocht zonder vloeistof en daar zou volgens dit besluit een 

waarschuwing op moeten over nicotine. Dit zou de consument verwarren en 

foutief voorlichten, hetgeen tegenstrijdig is met het uitgangpunt van deze 

wetgeving namelijk het juist informeren van de consument. Willemsen is het 

hier niet helemaal mee eens omdat je ook producten als de shisha-pen wil 

reguleren. Hier zit geen nicotine in, maar kan wel een gevaar zijn voor 

jongeren doordat het een verkeerd beeld geeft over roken. Van den Bosch 

vraagt zich af of bekend is dat de shisha-pen schadelijk is. Willemsen 

antwoord dat het RIVM hier nog onderzoek naar doet, maar dat het ook gaat 

om de voorbeeldfunctie van het roken.  

 

Walschot ziet als verschil tussen de shisha-pen en de e-sigaret dat de 

shisha-pen op jongeren is gericht en geen nicotinehoudende vloeistof bevat. 

De term shishapen is een marketingterm, in feite is het een e-sigaret zonder 

nicotine. De shisha-pen zou daarom niet anders behandeld moeten worden 

als de e-sigaret. Volgens Voncken is dit wel het uitgangspunt van het 

besluit. 

 

Walschot heeft een opmerking over de definitie voor additief. Deze geeft 

geen duidelijke omschrijving van een additief. De vloeistof bevat namelijk 

niet alleen nicotine en additieven, maar ook een oplosmiddel. De additieven 

kunnen zorgen voor een versterkte opname dus het is begrijpelijk dat hier 

zorgen over bestaan. Een oplossing hiervoor zou zijn om het basismengsel 

voor de nicotinehoudende vloeistof specifiek te omschrijven. Dekker geeft 

aan dat dit problemen kan opleveren indien er nieuwe samenstellingen op de 
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markt komen. Ook vallen de nicotinehoudende vloeistoffen die gebruikt 

worden als biociden niet onder dit besluit, alleen de toepassingen voor in de 

e-sigaret. Martena zegt toe hier nog een keer specifiek naar te kijken. 

 

Wassenaar vindt het onduidelijk of het navulreservoir is toegestaan of niet. 

Martena geeft aan dat in de toelichting staat beschreven wat er met 

reservoir en navulreservoir wordt bedoeld. Hierbij is de TPR als uitgangspunt 

gebruikt. Navulbare patronen mogen volgens de TPR niet meer op de markt 

worden gebracht. Heijstek is van mening dat in de TPR inderdaad staat dat 

patronen niet groter mogen zijn dan 2 ml, maar niet dat navulbare patronen 

verboden worden. Martena en Reichert geven aan dat de TPR hierin duidelijk 

is en dat een navulreservoir van een e-sigaret een volume van maximaal 2 

ml mag hebben. 

 

Fresow vat samen dat er wegwerp e-sigaretten zijn, e-sigaretten met 

patronen en navulbare e-sigaretten met navulreservoirs. De patronen 

mogen maximaal 2 ml zijn en niet navulbaar. De e-sigaret met 

navulreservoir is toegelaten en heeft geen beperking in volume volgens de 

TPR. Martena geeft aan dat het in de Nederlandse tekst van de TPR 

misschien niet helemaal duidelijk naar voren komt, maar in de officiële 

Engelse tekst staat duidelijk dat ook voor de e-sigaretten met navulreservoir 

een maximum van 2 ml staat voor het reservoir. 

 

De voorzitter brengt nogmaals naar voren dat door het ministerie van VWS 

is aangegeven dat tekst van de TPR als basis heeft gediend voor dit besluit 

en dat het maximum van 2 ml is vastgesteld in deze Europese richtlijn. 

 

Heijstek vraagt zich af of de voorgestelde volumebeperking ook zou moeten 

gelden voor een leeg tankje dat los verkrijgbaar is. Reichert antwoordt dat 

volgens de TPR straks geen navulbare patronen meer zijn toegestaan. Er zal 

nog een keer gekeken worden hoe het zit met losse navulreservoirs. 

Mogelijk vallen deze ook onder de definitie. 

  

 Artikel 2  

 Geen opmerkingen. 

 

 Artikel 3  

Walschot vraagt zich af wat bedoeld wordt met een ‘vergelijkbare 

nicotinedosis’ in 3.2. Er zijn verschillende sterktes aan nicotinevloeistoffen 

op de markt. Door een vloeistof met een ander nicotinegehalte in de e-

sigaret te gebruiken is de dosis per definitie anders. Het zou duidelijker zijn 

als er gekeken wordt naar de totale dosis die in de e-sigaret wordt gestopt. 

Martena geeft aan dat er over dit punt veel discussie is geweest. Het 

probleem hierbij is dat het letterlijk vertaald is vanuit de TPR. Eventueel kan 

er in dit besluit een nadere invulling aan gegeven worden, maar dan lopen 

we vooruit op de discussie in Europa. Omdat we geen 

handelsbelemmeringen willen opwerpen is ervoor gekozen deze bepaling 

niet verder in te vullen. 

 

Volgens Fresow kan men op dit moment niet verwachten dat de e-sigaret 

steeds een consistente nicotinehoeveelheid afgeeft. Er zijn verschillende 

zaken die hierop van invloed zijn, bijvoorbeeld hoe vol de batterij nog is en 

vuil dat zorgt voor een grotere weerstand. Veel van deze variabelen kunnen 

niet door de producent gereguleerd worden. Het is zaak dat er binnen de 

branche gekeken wordt hoe je dit gaat meten en hoe je tot een consistente 

afgifte komt. 
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Dekker vraagt zich af of dit punt nu al geregeld moet worden in het Tijdelijk 

warenwetbesluit. Martena geeft als reden dat er grote verschillen zijn tussen 

de producten. Als consument wil je kunnen voorspellen hoeveel je 

binnenkrijgt. Het doel van deze bepaling is voorspelbaarheid voor de 

consument. Er zal nog een keer goed naar deze bepaling gekeken worden. 

Dekker geeft mee dat in de Warenwet wordt gereguleerd hoe producten 

verkocht worden, niet hoe de consument hiermee omgaat. Bepaald merk en 

bepaald type moet dezelfde dosis afgeven. 

 

Story deelt mee dat consistentie ook een belangrijk onderwerp is geweest in 

het Europees Parlement tijdens de bespreking van de TPR. Het is belangrijk 

dat het product een consistente afgifte heeft. Vervolgens kan de consument 

zelf bepalen hoeveel en hoe hard hij rookt. Het is een lastig punt doordat 

temperatuur een belangrijke rol speelt bij de afgifte van nicotine. Bij 

sigaretten kan het bijvoorbeeld zijn dat al na drie harde trekken alle nicotine 

uit de sigaret verdwenen is doordat de temperatuur hoger wordt. De dosis 

kan gelimiteerd worden door de inhoud en de temperatuur geeft het verschil 

in inname. Reichert is ook bekend met de discussies die zijn gevoerd in het 

Europees Parlement. Zij heeft echter begrepen dat het om consistentie gaat 

per trek en niet om de dosis in de gehele e-sigaret. 

 

Volgens Wassenaar is artikel 3.1 een Nederlandse inbreng die niet 

terugkomt in de TPR. Door deze bepaling zullen bepaalde producten van de 

markt moeten. De ‘dripper’ valt bijvoorbeeld onder de definitie van de e-

sigaret, maar niet onder artikel 3.1. Martena verklaart dat artikel 3.1 volgt 

uit de definitie van de e-sigaret. Deze bepaling is bewust opgenomen zodat 

alleen e-sigaretten die onder de definitie vallen in de handel gebracht mogen 

worden.  

 

Voncken wil weten of het dan de bedoeling is om de ‘dripper’ te verbieden? 

Volgens Reichert zullen deze producten ook niet meer zijn toegestaan op 

Europees niveau als de TPR in werking treedt. Alleen de drie vormen die zijn 

beschreven in de definitie mogen blijven bestaan. 

  

Heijstek wil weten hoe het dan zit met producten die zowel als e-sigaret 

gebruikt kunnen worden als voor iets anders, bijvoorbeeld een zaklamp. 

Dekker geeft aan dat het verboden is om dit soort producten te verhandelen 

die bedoeld zijn om als e-sigaret gebruikt te worden en die niet aan de 

regels voor e-sigaretten voldoen. 

 

De voorzitter geeft aan dat alle ingebrachte punten in deze vergadering 

worden meegenomen en al dan niet opgenomen in het Tijdelijk 

Warenwetbesluit. 

 

 Artikel 4 

Walschot heeft zeer grote zorgen over artikel 4.1 en dan vooral over het 

woord ‘verzekeren’. Hij vraagt zich af bij wat voor een product men lekvrij 

navullen kan ‘verzekeren’. Zo kan bijvoorbeeld ook bij gasaanstekers geen 

lekvrij navullen worden verzekerd. Bijna alle verkrijgbare producten kunnen 

lekvrij vullen niet verzekeren. Misschien dat het woord ‘verzekeren’ 

vervangen kan worden door 'mogelijk maken'. Wassenaar vult hierop aan 

dat dit punt in de TPR door de Commissie moet worden uitgewerkt in een 

uitvoeringshandeling. Momenteel bestaat deze uitvoeringshandeling nog niet 

en is het een stap te vroeg om het al wel in Nederland te regelen. Reichert 

beaamt dat de technische normen nog niet bepaald zijn. Dit artikel is echter 

opgenomen om te zien hoe de markt dit oppakt. 
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De voorzitter wil weten hoe de NVWA tegen dit punt aankijkt. Dekker geeft 

aan dat het lastig te controleren is als er geen normen zijn. Handhaving is 

alleen mogelijk bij duidelijke regels en normen. Het is begrijpelijk dat het 

reguleren van navullen gewenst is, maar het mechanisme wordt een lastig 

punt. Heijstek heeft wederom de indruk dat er bij dit besluit alleen gekeken 

is naar e-sigaretten en niet naar persoonlijke verdampers. Het is goed dat er 

meer regulering komt, maar naar dit punt moet nog een keer goed gekeken 

worden. 

 

Young heeft er begrip voor dat de regels uit Europa vervroegd worden 

toegepast om de consument te beschermen. Het gevaar is echter dat als je 

niet kan navullen, de mensen liever bij de gewone sigaret blijven.  

 

Kustner is van mening dat het belangrijk is om een veilige manier van 

navullen te garanderen. Walschot geeft als suggestie de bepaling aan te 

passen naar ‘mogelijk maken’. Dit biedt de mogelijkheid om veilig te kunnen 

navullen bij normaal gebruik. 

 

Walschot is benieuwd naar 4.3 en welke nadere regels de Minister gaat 

stellen voor het kindveilig zijn van een e-sigaret en navulverpakking. 

Martena antwoordt dat het van groot belang is dat kinderen geen nicotine 

binnen kunnen krijgen, vandaar deze mogelijkheid voor de Minister. 

Eventueel zou er een ‘kan’-bepaling van gemaakt kunnen worden. Dit zal 

met de juridische collega’s besproken worden. 

 

Young is van mening dat er een discrepantie zit tussen de regels voor 

nicotinevloeistof en voor tabak en shag voor wat betreft een kindveilige 

sluiting. Martena legt uit dat de veiligheid van kinderen voorop staat en dat 

nu de mogelijkheid bestaat om dit goed te regelen.  

 

 Artikel 5 

Walschot heeft een vraag over 5.1.c; ‘uitsluitend zuivere ingrediënten’. In de 

TPR staat een bijzin over zaken die niet uitgesloten kunnen worden. Zo zijn 

sporen van tabak in nicotine onvermijdbaar. Heijstek is benieuwd hoe de 

NVWA dit gaat controleren bij Chinese fabrikanten. Dekker antwoordt dat de 

importeur dan verantwoordelijk is. Wel is het voor zowel de importeur als 

voor de producent en toezichthouder van belang wat wordt verstaan onder 

‘zeer zuiver’. Mag het dan niet meer aantoonbaar zijn of betreft het een 

minimum percentage? 

 

Fresow geeft aan dat het product veilig moet zijn voor de consument. De 

ingrediënten dienen van dusdanige kwaliteit te zijn dat het geen schade kan 

opleveren bij consumptie. Kustner stelt hier tegenover dat je er dingen in 

kan stoppen die niet schadelijk zijn, maar toch niet in het product wil 

hebben. Martena snapt de discussie, maar geeft aan dat deze tekst 

rechtstreeks is overgenomen uit de TPR. Een nadere invulling is nodig, maar 

we willen de markt niet meer regels opleggen dan Europees bepaald is. 

Dekker vult hierbij aan dat het erom gaat dat de verantwoordelijkheid wordt 

genomen om een veilig product op de markt te brengen. 

 

De voorzitter vat samen dat ervoor gekozen is om in dit besluit alvast een 

richting aan te geven van de wetgeving die je wil hebben. In de loop van de 

tijd kan deze eventueel worden aangevuld met normering.  

  

 Fresow stelt voor om het woord ‘zeer’ weg te strepen bij 5.1.c. 
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Heijstek geeft bij 5.1.d aan dat er inderdaad stoffen zijn die we niet in de 

nicotinehoudende vloeistof willen hebben. Maar men dient rekening te 

houden met het feit dat de dosis het vergif maakt. Walschot geeft als 

voorbeeld additieven, hierbij is het ook van belang dat er naar de 

concentratie gekeken wordt. Fresow stelt voor om bij 5.1.d toe te voegen 

‘bij gebruik in e-sigaret’ levert het geen gezondheidsgevaar. Croes ziet graag 

ook als toevoeging ‘bij inhalering’ in plaats van alleen ‘gebruik’. 

 

Martena is bekend met het feit dat de dosis het gif maakt, maar ook deze 

formulering is letterlijk overgenomen uit de TPR. Er zal gekeken worden of 

er in de toelichting eventueel nog wat aangepast kan worden. 

 

De voorzitter ziet het voordeel van een verduidelijking en vindt het een 

goede zaak dat er gekeken wordt of de toelichting aan te passen is.  

 

Young wil nog een keer horen waarom er nu al actie wordt ondernomen voor 

uitvoering van te TPR terwijl dat nog niet nodig is. De voorzitter antwoordt 

dat al eerder is aangegeven dat dit een politieke wens is. Aan deze opdracht 

zal vervolg gegeven moeten worden. Reichert vult aan dat we inderdaad een 

periode van twee jaar hebben volgens de TPR, maar dat we hoe dan ook 

voor de discussie komen te staan over de implementatie. De richtlijn staat 

vast en de kleine beleidsruimte die er is leggen we hier neer om te 

bespreken. 

 

Wassenaar vraagt zich af hoe het zit met het maximum van 10 ml voor de 

navulverpakking. Er wordt nu veel gekocht over de grens, ook verpakkingen 

van 12 of 15 ml. Fresow antwoordt dat de producenten zich zullen moeten 

aanpassen naar de 10 ml. Wassenaar is bang dat Nederlandse verkopers 

straks de grotere flesjes gaan omgieten in flesjes van 10 ml die dan 

vervolgens niet meer verzegeld zijn. Volgens Fresow zullen de grotere flesjes 

bij import worden tegengehouden. Als inkoper kan je ervoor zorgen dat je 

verpakkingen van 10 ml bestelt.  

 

Fresow merkt bij 5.2.d op dat het woord “faciliteren” beter vervangen kan 

worden door “versterken”. Je wil geen stoffen in de nicotinehoudende 

vloeistof die de opname van nicotine versterken. 

 

Croes heeft als opmerking bij 5.2.e dat je naast additieven die in 

onverbrande vorm kankerverwekkend zijn, ook geen additieven wil hebben 

die in verbrande vorm kankerverwekkend zijn. Dekker geeft aan dat in 5.1.d 

ook gesproken wordt van verhit of onverhit. Waarom dan in 5.2.e 

onverbrand gebruiken? De gebruikte stoffen mogen zowel verhit als onverhit 

niet kankerverwekkend zijn. 

 

 Artikel 6 

Fresow vindt het vreemd om een waarschuwing te zetten op een e-sigaret 

waar geen nicotine in zit. Heijstek stelt voor om alleen een waarschuwing te 

zetten op de verpakking met nicotinehoudende vloeistof en 

navulverpakkingen. Fresow vult aan dat het ook op de verpakkingseenheid 

van de nicotinehoudende vloeistof of in de bijsluiter kan worden vermeld. 

Dekker geeft aan dat in de Europese verordening over classificatie, 

etikettering en verpakkingen is bepaald dat informatie over schadelijke 

effecten op de verpakking zelf moeten staan en niet in de bijsluiter mogen.  
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De Bruijn wil weten of er geen andere risicogroepen zijn die vermeld moeten 

worden zoals hart- en vaatpatiënten. Martena antwoord dat hierover contact 

is geweest met het RIVM en de uiteindelijke conclusie is zoals deze nu in de 

bepaling is opgenomen. 

 

Croes wil weten of er een reden is om het Farmacotherapeutisch Kompas 

niet aan te houden? Ook Willemsen zou graag zien dat er nog een keer goed 

gekeken wordt naar de doelgroep voor de waarschuwing, bijvoorbeeld 

kankerpatiënten toevoegen als risicogroep. 

 

Walschot ziet als gevaar dat de waarschuwing juist onduidelijkheid kan 

geven. Als ze de e-sigaret niet meer mogen gebruiken, gaan ze mogelijk 

weer aan de gewone sigaret. 

 

 Artikel 7 

 Geen opmerkingen. 

 

 Artikel 8 

Van den Bosch wil weten of de gezondheidswaarschuwing ook op het papier 

van de verpakking mag staan in plaats van op het cellofaan. Martena zegt 

toe dat dit uitgezocht zal worden. 

 

Heijstek ziet een probleem met de hoeveelheid tekst die op een flesje van 

10 ml moet komen te staan. De vraag is hoe je dat er allemaal op krijgt. 

Fresow beaamt dat het moeilijk is om de tekst er leesbaar op te krijgen. 

Dekker legt uit dat hier verschillende oplossingen voor zijn, als het maar aan 

de verpakking vastzit, bijvoorbeeld uitvouwbare etiketten. 

 

Wassenaar zou graag zien dat de tweede zin van de waarschuwingstekst 

wordt weggelaten. Als roker van de e-sigaret zie je jezelf als niet-roker. Het 

is dan vreemd om het gebruik van de e-sigaret af te raden voor niet-rokers. 

In de TPR wordt nog een andere mogelijkheid gegeven voor een 

waarschuwingszin, deze kan eventueel ook gebruikt worden. Reichert legt 

uit dat deze tweede zin als doel heeft dat mensen die helemaal niets roken 

ook de e-sigaret niet gaan gebruiken. 

 

Fresow stelt voor om de producent zelf te laten kiezen welke van de twee 

waarschuwingen uit de TPR ze willen gebruiken. 

 

De Voorzitter stelt vast dat de punten bij dit artikel zijn gemaakt en al dan 

niet zullen worden meegenomen in dit besluit. 

 

 Artikel 9 

Willemsen merkt op dat de verwijzing in artikel 9 naar artikel 7 niet klopt, 

dit moet een verwijzing naar artikel 8 zijn. Daarnaast wil hij weten of 

reclame voor de e-sigaret niet in lijn gebracht moet worden met reclame 

voor tabak. Leeflang geeft aan dat hier geen grondslag voor is in de 

Warenwet. In een latere fase zullen er strengere regels komen voor het 

maken van reclame. 

 

 Artikel 10 

Fresow wil graag het belang aangeven van de concurrentiepositie van 

Nederland. De wetgeving moet geen beperkingen geven ten opzichte van de 

concurrentie in het buitenland. 

 

 Artikel 11 

 Geen opmerkingen. 
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 Artikel 12 

Heijstek zou graag zien dat dit besluit pas van toepassing wordt een jaar na 

inwerktreding. Dit geeft de industrie een jaar de tijd om alles te 

implementeren, Het aanpassen van de etiketten kost tijd, maar ook de 

ontwikkeling van nieuwe producten. Walschot beaamt dit. Niet alle smaken 

zijn even populair en sommige staan dus een aantal maanden in de winkel. 

Fresow geeft als extra reden dat de volksgezondheid geen groot gevaar 

loopt aangezien het product al jaren op de markt is. 

 

De voorzitter is van mening dat het zinvol is om een tijdstip van 

inwerktreding vast te stellen. Dekker geeft aan dat de eisen voor 

etikettering nu ook al gelden en ook de verantwoordelijkheid om producten 

op de markt te brengen die veilig zijn voor de consument. Van een 

ondernemer wordt verwacht dat hij de regels kent en toepast.  

 

De voorzitter concludeert dat er in alle redelijkheid gekeken zal worden naar 

een overgangstermijn. De deelnemers van dit overleg worden hier zo snel 

mogelijk over geïnformeerd. Het is bekend dat dit besluit eraan komt en wat 

de uitgangspunten zijn zodat men al kan beginnen met het doorvoeren van 

de benodigde aanpassingen. 

 

 Artikel 13 en 14 

 Geen opmerkingen. 

 

 Nota van toelichting 

 Geen opmerkingen. 

 

 

3. Uitleg VWS van de verdere procedures 

Wegens tijdgebrek is dit punt niet meer besproken. Tijdens de inleiding is al 

aangegeven dat de opmerkingen vanuit dit ROW-overleg worden gebruikt 

om het Tijdelijk warenwetbesluit te toetsen en eventueel aanpassingen door 

te voeren waar nodig. Na de zomer zal het gepubliceerd worden. 

 

 

4. Rondvraag 

Doolaard bedankt voor de uitnodiging en deelname aan deze ROW-

vergadering. 

 

Fresow is blij dat er meer interesse komt voor de e-sigaret en de potentie 

ervan om de gezondheid van rokers te verbeteren. De waarde van de e-

sigaret wordt steeds meer ingezien. Gebruik de voordelen van dit product en 

beperk zoveel mogelijk de nadelen. Dat moeten we met z’n allen proberen 

na te streven. 

 

Story bedankt voor de uitnodiging en is blij om iedereen met verschillende 

achtergronden hier bij elkaar te zien. Het is goed om te zien dat Nederland 

hier een voortouw in neemt. 

 

Heijstek wil weten of er nog een uitnodiging komt om meer informatie en 

demonstraties te geven over de producten om te laten zien hoeveel 

verschillende producten er op de markt zijn. 

Reichert antwoord dat er al veel productdemonstraties zijn geweest en dat 

er al met veel verschillende mensen is gesproken over de e-sigaret. Het is 

echter altijd mogelijk om extra informatie op te sturen. 
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Croes vond het een constructieve vergadering en hoopt dat er uiteindelijk 

met duidelijke regelgeving een veilig product komt. Het is echter nog 

zorgwekkend dat een groot deel van de e-sigaretgebruikers ook de reguliere 

sigaret blijft gebruiken, omdat dit niet tot de beoogde gezondheidswinst zal 

leiden. 

 

Wassenaar wil weten of het RIVM nog bezig is met een onderzoek en of dit 

invloed heeft op dit besluit. 

Martena antwoord dat het onderzoek van het RIVM losstaat van wat er in dit 

besluit staat. Het RIVM doet onderzoek naar mogelijk schadelijke stoffen in 

de damp van de e-sigaret. 

 

Voncken bedankt voor de uitnodiging en wil meegeven dat de dripper een 

apparaat is waardoor hij niet meer rookt. Aangezien er net besproken is dat 

dit product niet binnen deze regeling valt, wat doen we daar dan mee? 

Martena geeft aan dat dit punt al eerder aan de orde is geweest en dat ze er 

naar gaan kijken. 

 

Young ziet graag dat het RIVM en de NVWA de consument meer betrekken. 

 

De Bruijn is blij dat er dingen gereguleerd worden. De e-sigaret is al een 

hele verbetering ten opzichte van de gewone sigaret. Ze wil echter 

benadrukken dat ook lichte schade nog steeds niet goed is. De e-sigaret zou 

schade kunnen veroorzaken bij gebruik op lange termijn en kinderen kunnen 

worden aangezet tot roken. Het is van belang dat de e-sigaret niet alleen 

vergeleken wordt met gewone sigaretten, maar ook met geen gebruik. Het 

is een stap voorwaarts om het te reguleren. 

 

Leeflang heeft nog een vraag over de administratieve last paragraaf. Deze 

gaat over de informatieverplichting van producenten. Hiervoor moet in beeld 

gebracht worden hoeveel e-sigaretten er verkocht worden.  

Heijstek geeft aan dat het er heel erg veel zijn omdat ook alle losse 

onderdelen van de e-sigaret onder deze regeling vallen. 

 

Fresow geeft aan dat alleen al voor de wegwerp e-sigaret voor de 

Nederlandse markt het om miljoenen gaat. Echter, een duidelijk beeld is er 

niet. Het zou een goed idee zijn om eens te kijken hoeveel mensen er 

gebruik maken van de e-sigaret en hoeveel er precies wordt verkocht. Story 

gaat naar een e-sigaret bijeenkomst in China. Daar hebben ze een overzicht 

van de vloeistoffen die verhandeld worden in Europa. 

  

 De voorzitter bedankt eenieder voor de constructieve discussie en bijdragen 

 en sluit om 18.00 uur de vergadering. 

 

 Secretaris, 

 M. Kunst 
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Bijlage I – Commentaar hr. R. Heijstek (Easy Vapes) 

 

Commentaar bij artikel 1  

“Er dient een wezenlijk verschil te worden aangegeven tussen elektronische 

sigaretten en persoonlijke verdampers. Persoonlijke verdampers worden zelden of 

nooit verkocht met (nicotinehoudende) vloeistof/e-liquid. Een persoonlijke 

verdamper bestaat uit los verkrijgbare onderdelen. Voor het gemak een apparaat, 

al dan niet met ingebouwde batterij. Een opzetstuk, waar naar gelieve 

(nicotinehoudende) vloeistof/e-liquid in gevuld kan worden en eventuele losse 

onderdelen zoals batterijen, opladers, hitte-elementen, mondstukken, tankjes etc. 

Volgens de omschrijving van de elektronische sigaret in dit voorstel kan de 

persoonlijke verdamper, in zijn geheel of in delen, daar niet onder vallen.” 

 

“In de zowel de Engelstalige als Nederlandstalige tekst van de TPD/TPR staat: 

‘nicotinehoudende vloeistof wordt uitsluitend in de handel gebracht in speciale 

navulverpakkingen met een volume van ten hoogste 10 ml, in elektronische 

sigaretten in de vorm van een wegwerpproduct of in patronen voor eenmalig 

gebruik, met dien verstande dat de patronen of reservoirs een volume hebben van 

ten hoogste 2 ml’ 

De Engelse TPD tekst geeft, evenals de Nederlandse TPR, aan dat de 2ml regel 

geldt voor het in de handel brengen van nicotine houdende vloeistof in een patroon 

of reservoir en niet slaat op lege reservoirs. 

‘nicotine-containing liquid is only placed on the market in dedicated refill 

containers not exceeding a volume of 10 ml, in disposable electronic cigarettes or 

in single use cartridges and that the cartridges or tanks do not exceed a volume of 

2 ml.’ 

Dit gaat over hoe nicotine houdende vloeistof in de handel wordt gebracht. 

NIET over de maximale grootte van een reservoir zonder vloeistof.” 

 

Heijstek zou graag het punt dat de e-sigaret alleen voor eenmalig gebruik is willen 

verwerpen of hier juist het onderscheid maken tussen elektronische sigaretten en 

persoonlijke verdampers. Er wordt nergens gesteld dat de elektronische sigaret 

bedoeld is voor eenmalig gebruik. 

 

 

Commentaar bij artikel 4 

“Met de stellingen die het MinVWS voorlegt tijdens het ROW zouden aanzienlijk 

veel van de huidige producten op de markt met ingang van dit voorstel 

verdwijnen. Het kan niet de bedoeling zijn dat door dit voorstel 50 tot 80% van de 

huidige producten op de markt verboden wordt. Dat de bedrijven die deze 

producten verhandelen 50 tot 80% van hun afzet en omzet verliezen en dat 50 tot 

80% van de bestaande banen binnen deze branche komen te vervallen zodat al 

deze mensen op straat komen te staan.” 

 

 

Commentaar bij artikel 5 

“Men dient rekening te houden met het feit dat de dosis het vergif maakt. Veel 

stoffen welke worden gebruikt worden dagelijks geconsumeerd over de hele wereld 

maar zouden in hoge dosis schadelijk kunnen zijn. Het grootste deel van de 

gebruikte stoffen leveren geen gevaar en de overige stoffen worden in dermate 

lage concentraties gebruikt dat men ook hier niet van schadelijkheid kan spreken.” 

 

 

Rondvraag 

Heijstek wil toevoegen dat niemand van de bestaande brancheorganisaties ooit is 

uitgenodigd om informatie te verschaffen en/of demonstraties te geven. Hij vraagt 

zich dus af waar de productdemonstraties vandaan komen die het ministerie van 

VWS heeft gehad. 
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Bijlage II – Commentaar Acvoda 

 

Bij artikel 1 

 
1 Hierbij worden de onderdelen van een elektrische sigaret besproken. 

 

Ik heb toen mijn gewone batterij uit mijn E-cig gehaald om aan te tonen 

dat me ook de reguliere batterijen aan het reguleren zijn en om aan te 

tonen dat men niet goed weet waar men  over praat als men het heeft 

over een e sigaret. 

 

Dit zie ik niet terugkomen in de notulen en dat zou ik graag opgenomen zien. 

 

 

 2 Tekst notulen: 

 Young wil nog een keer horen waarom er nu al actie wordt ondernomen voor 

uitvoering van te TPR terwijl dat nog niet nodig is. De voorzitter antwoordt 

dat al eerder is aangegeven dat dit een politieke wens is. Aan deze opdracht 

zal vervolg gegeven moeten worden. 

 

Bij bovenstaande passage hebben wij aangegeven dat volgens ons de 

politieke druk kwam doordat is toegezegd vanuit de politiek dat de shisha 

pen en de leeftijd geregeld zouden worden. 

Wij hebben tijdens het ROW gezegd dat beiden niet met de AMvB worden 

geregeld. 

 

Dit zie ik niet terugkomen in de notulen en dat zou ik graag opgenomen zien. 

 
3 Bij artikel 4 

Bij deze discussie heb ik gevraagd aan de mensen van VWS of het lekvrij 

vullen bedoeld is  

onder “normale omstandigheden.” Er werd bevestigd door de mensen van 

het ROW dat dit was onder normale omstandigheden. 

 

Dit zie ik niet terugkomen in de notulen en dat zou ik graag opgenomen zien. 

 

 
4 Door Dave Walschot van de Esigbond is een discussie gestart waarin werd 

aangegeven dat de nicotinepleisters en nicotine kauwgom wel vrij 

verkrijgbaar waren. Hier werd door een mevrouw van de VWS (ik ben haar 

naam vergeten) gereageerd met de , m.i. ongepaste opmerking, “dat als 

het gesprek die richting op ging het alsnog mogelijk was om de esigaret 

onder de medicijn wet te brengen.” 

 

 

Dit zie ik niet terugkomen in de notulen en dat zou ik graag opgenomen zien.Daar 

deze uitspraak de houding van VWS weergeeft en de gesloten opstelling van het 

gesprek. 

 

 


