
 

 

 

Consultatie ten aanzien van de conceptregeling waarin een limitatieve lijst met toegestane 

smaakstoffen voor e-sigaretten wordt voorgesteld die vooral in tabakssmaken voorkomen. 

 

Philip Morris Benelux BV, een dochteronderneming van Philip Morris International (“PMI”), maakt 

graag gebruik van de mogelijkheid om te reageren op bovengenoemd voorstel. 

Wij willen graag verwijzen naar onze inbreng1 bij de publieke consultatie omtrent het conceptbesluit, 

welke ten grondslag ligt aan de onderhavige conceptregeling. Daarin hebben wij de suggestie gedaan 

om niet-tabakssmaken in e-sigaretten op een evenwichtige manier te reguleren.  Hierbij zou het 

uitgangspunt moeten zijn dat het potentieel van smaakjes in e-sigaretten maximaal wordt benut om 

rokers volledig te laten overstappen en om te voorkomen dat e-sigarettengebruikers terugvallen op 

het roken van sigaretten en shag. Tegelijkertijd zou het gebruik van e-sigaretten door diegenen 

waarvoor zij niet zijn bedoeld zijn (met name jongeren en niet-rokers) dienen te worden 

geminimaliseerd.  

 

In dit verband hebben we gepleit voor regelgeving waarin het verbod wordt beperkt tot:  

 

• (merk)uitingen - zoals bepaalde smaakbenamingen - op de verpakkingen van e-sigaretten en 

reclame-uitingen voor e-sigaretten die specifiek aantrekkelijk kunnen zijn voor jongeren; en 

• smaakjes die specifiek aantrekkelijk kunnen zijn voor jongeren, met name snoepachtige 

smaakjes. 

In aanvulling op bovenstaande verwijzen wij naar het RIVM-rapport ‘Smaakbepalende additieven in 

vloeistoffen voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst’2, dat mede de basis vormde voor 

de momenteel voorliggende conceptregeling. In dit rapport gaf het RIVM aan dat het contact heeft 

opgenomen met ‘Health Canada’, omdat Canada ook overwoog een lijst van toegestane smaakstoffen 

in e-sigaretten in te voeren. Naar ons weten is deze maatregel in Canada nog niet wettelijk verankerd. 

Wel heeft Health Canada op 19 juni 2021, als onderdeel van een publieke consultatie, in de 

Staatscourant een conceptwetswijziging gepubliceerd tot wijziging van de Tobacco and Vaping 

Products Act (Flavours)3. Hierin wordt onder meer beoogd het gebruik van smaken in e-sigaretten te 

beperken tot tabak, mint, menthol en een combinatie van mint en menthol. De volgende 

overwegingen lagen hieraan ten grondslag:  

“further restricting the promotion of flavours, limiting flavouring ingredients and prescribing sensory 

attributes standards in vaping products are expected to contribute to making these products less 

appealing to youth, which would help address the rapid rise in youth vaping. The proposal would leave 

some flavour options for adults who smoke and wish to transition, or have transitioned, to vaping, 

which is a less harmful source of nicotine than cigarettes if they switch completely to vaping.”  

Wij doen de aanbeveling om de Canadese aanpak in overweging te nemen en in ieder geval - naast 

tabak-smaakstoffen - menthol/mint-smaakstoffen in e-sigaretten toe te blijven staan.  

 
1 https://www.internetconsultatie.nl/smaakjes/reacties 
2 RIVM brief-rapport 2021-0074 (J.L.A. Pennings et al.) Smaakbepalende additieven in vloeistoffen voor e-
sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst’ 
3 Canada Gazette, Part 1, Volume 155, Number 25: Order Amending Schedules 2 and 3 to the Tobacco and 
Vaping Products Act (Flavours)  
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