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Samenvatting:
In deze paper worden de maatregelen die de Nederlandse regering in het vooruitzicht 
gesteld heeft om “vapen” strikter aan regels te onderwerpen onder de loep genomen. 
Vooreerst wordt gekeken naar de impact op de volksgezondheid, die negatief moet worden 
geëvalueerd, gezien de onmiskenbare rol die vapen speelt in het stoppen met roken. Daarna 
worden de essentiële verschillen tussen traditionele tabakswaren en e-sigaretten nog 
eens uiteengezet, waarbij de conclusie moet zijn dat een verschillende behandeling zich 
opdringt. 

Vervolgens wordt naar de aanpak in andere landen gekeken, waarbij landen als 
het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland als positief worden belicht, en met hun 
vrij liberale aanpak de volksgezondheid het best beschermen. Vooraleer concrete 
beleidsaanbevelingen worden gedaan, wordt eveneens een inschatting gemaakt van 
de economische impact van de voorgestelde maatregelen om vapen in Nederland aan 
banden te leggen. Op basis van een verwachte stijging van het aantal rokers of een kleinere 
daling dan het geval zou zijn geweest, alsook de economische schade door het verdwijnen 
van vapingwinkels, komt men met conservatieve assumpties dan aan een geschatte kost 
van 103,6 miljoen euro.

Abstract (English):
This paper takes a closer look at the measures the Dutch government intends to take in 
order to more strictly regulate “vaping”. First of all, the impact on public health is being 
discussed, which is likely to be negative, due to the undeniable role vaping products play 
for those attempting to quit smoking. After that, the fundamental differences between 
traditional tobacco products and e-cigarettes are set out, concluding that a different kind of 
treatment is necessary. 

Furthermore, the approach in other countries is considered, whereby the United Kingdom 
and New Zealand are being highlighted as positive models to follow, thanks to their liberal 
approach which most effectively protects public health. Before embarking upon concrete 
policy recommendations, an economic estimate of the proposed measures to more strictly 
regulate vaping in the Netherlands is also presented. On the basis of an expected increase 
in the number of smokers or a smaller decrease than would have been the case, combined 
with the economic damage of vaping shops closures, and with conservative assumptions 
taken, the cost of the proposed measures can be estimated to amount to 103.6 million euro.
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Inleiding: 
De uittredende Nederlandse regering, en in het bijzonder Staatssecretaris van 
Volksgezondheid Paul Blokhuis stelt de volgende belangrijke maatregelen in het vooruitzicht 
om “vaping”, oftewel “dampen”, in een veel strikter regelgevend kader te gieten. 

Deze paper beoogt om deze maatregelen kritisch onder het oog te houden, onder meer 
met een analyse van de gevolgen voor de Nederlandse volksgezondheid, alsook met een 
schatting van de economische kost van deze maatregelen.

Concreet overweegt de Nederlandse regering de volgende maatregelen:

• Verbod op beschikbare smaken voor e-sigaretten, waarbij enkel nog smaakstoffen 
toegestaan worden die in tabakssmaken voorkomen.2 Het moet worden opgemerkt dat 
dit niet is opgenomen in het “Nationaal Preventieakkoord”. Het verbod zou er moeten 
komen vanaf juli 2022.3

• Verplichting om e-sigaretten vanaf 2022 te verpakken in neutrale verpakkingen4. Er is 
reeds een uitstalverbod5 met betrekking tot elektronische sigaretten voor winkeliers, wat 
inhoudt dat men deze producten in de winkel helemaal aan het zicht moet onttrekken. Dit 
geldt ook voor webwinkels, maar speciaalzaken6 kunnen een uitzondering genieten.

2. OverheidsConsultatie “regulering smaakjes e-sigaret” https://www.internetconsultatie.nl/smaakjes/
berichten 

3. https://www.nu.nl/binnenland/6134797/verbod-op-smaakjes-zoals-pina-colada-in-e-sigaretten-gaat-
vanaf-juli-2022-in.html#coral_talk_wrapper 

4. Nationaal Preventieakkoord https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/roken/documenten/
convenanten/2018/11/23/nationaal-preventieakkoord Rijksoverheid: “Regels voor de e-sigaret” https://
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/roken/regels-e-sigaret 

5. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA): “Presentatie van tabaksproducten en aanverwante 
producten in verkooppunten” https://www.nvwa.nl/onderwerpen/roken-en-tabak/reguliere-presentatie-
van-tabaksproducten-en-aanverwante-producten-in-verkooppunten 

6. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA): “Registratie speciaalzaak rookwaren” https://www.
nvwa.nl/onderwerpen/roken-en-tabak/registratie-speciaalzaak-rookwaren 

https://www.internetconsultatie.nl/smaakjes/berichten
https://www.internetconsultatie.nl/smaakjes/berichten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/roken/documenten/convenanten/2018/11/23/nationaal-preventieakkoord
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/roken/documenten/convenanten/2018/11/23/nationaal-preventieakkoord
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/roken/regels-e-sigaret
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/roken/regels-e-sigaret
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/roken-en-tabak/reguliere-presentatie-van-tabaksproducten-en-aanverwante-producten-in-verkooppunten
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/roken-en-tabak/reguliere-presentatie-van-tabaksproducten-en-aanverwante-producten-in-verkooppunten
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/roken-en-tabak/registratie-speciaalzaak-rookwaren
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/roken-en-tabak/registratie-speciaalzaak-rookwaren
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• Vermindering van het aantal verkoopplaatsen van e-sigaretten, via een verbod voor 
niet-speciaalzaken om nog e-sigaretten te verkopen.7 Dit gaat over handelszaken die 
zich vrijwel exclusief richten op de verkoop van producten die volgens de wetgevende 
voorstellen “aanverwant”8 aan tabak zouden zijn, e-sigaretten dus incluis. Vanaf 2023 
is er een verbod voorzien op online verkoop van e-sigaretten, waarbij ze vanaf 2024 
niet meer door supermarkten mogen worden verkocht en vanaf 2030 enkel nog door 
speciaalzaken.9

In deze paper wordt in dit verband gekeken naar:

1. De impact van de voorgestelde maatregelen op de volksgezondheid 

2. De fundamentele verschillen tussen traditionele tabakswaren en e-sigaretten  

3. Hoe andere landen het aanpakken  

4. De economische kost van deze maatregelen  

5. Beleidsaanbevelingen 

7. “Kamerbrief over verminderen van het aantal verkooppunten van tabaks- en aanverwante producten” 
- Staatssecretaris Blokhuis https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/20/
kamerbrief-over-verminderen-van-het-aantal-verkooppunten-van-tabaks-en-aanverwante-producten 

8. Rijksoverheid: “Nota naar aanleiding van het nader verslag” https://www.rijksoverheid.nl/binaries/
rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/11/19/nota-naar-aanleiding-van-het-nader-verslag/
nota-naar-aanleiding-van-het-nader-verslag.pdf 

9. “In 2024 verbod op verkoop sigaretten sigaren en tabak in supermarkten” – NRC Handelsblad https://
www.nrc.nl/nieuws/2020/11/19/in-2024-verbod-op-verkoop-sigaretten-sigaren-en-tabak-in-
supermarkten-a4020752 https://www.retaildetail.be/nl/news/algemeen/sigaretten-verdwijnen-over-
drie-jaar-uit-nederlandse-supermarkten 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/20/kamerbrief-over-verminderen-van-het-aantal-verkooppunten-van-tabaks-en-aanverwante-producten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/20/kamerbrief-over-verminderen-van-het-aantal-verkooppunten-van-tabaks-en-aanverwante-producten
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/11/19/nota-naar-aanleiding-van-het-nader-verslag/nota-naar-aanleiding-van-het-nader-verslag.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/11/19/nota-naar-aanleiding-van-het-nader-verslag/nota-naar-aanleiding-van-het-nader-verslag.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/11/19/nota-naar-aanleiding-van-het-nader-verslag/nota-naar-aanleiding-van-het-nader-verslag.pdf
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/19/in-2024-verbod-op-verkoop-sigaretten-sigaren-en-tabak-in-supermarkten-a4020752
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/19/in-2024-verbod-op-verkoop-sigaretten-sigaren-en-tabak-in-supermarkten-a4020752
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/19/in-2024-verbod-op-verkoop-sigaretten-sigaren-en-tabak-in-supermarkten-a4020752
https://www.retaildetail.be/nl/news/algemeen/sigaretten-verdwijnen-over-drie-jaar-uit-nederlandse-supermarkten
https://www.retaildetail.be/nl/news/algemeen/sigaretten-verdwijnen-over-drie-jaar-uit-nederlandse-supermarkten
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1. De impact van de 
voorgestelde maatregelen op 
de volksgezondheid 

Het initiatief om vapen strikter te gaan omkaderen komt van Staatssecretaris van 
Volksgezondheid Paul Blokhuis. Onder zijn auspiciën kwam het zogenaamd “ Nationaal 
Preventieakkoord” van 201810 tot stand, dat tegen 2040 “een rookvrije generatie” wil, alsook 
dat tegen dan “jongeren en zwangeren geen alcohol drinken.”

Voor vaping werden door Blokhuis in 2020 dus de hierboven beschreven maatregelen 
voorgesteld.  

Hoewel Blokhuis in 2019 nog niet11 achter een verbod op smaakjes stond, veranderde hij van 
mening. Het is een indicatie van de onzekerheid die heerst in wetenschappelijke kringen. Zo 
ondersteunen de Nederlandse longartsen alsook het kennisinstituut voor gezondheidszorg 
Trimbos de voorgestelde maatregelen, maar blijkt er bij hun collega’s in België toch twijfel 
te bestaan.  Over sommige zaken is er echter consensus. De voorgestelde strengere regels 
lijken die echter te negeren. Daarom een overzicht: 

1.1.  Vapen is minder schadelijk dan roken
Zonder vapen voor te stellen als risicoloos, stelt de Canadese regering op haar website12 
dat “overgaan van tabakssigaretten naar vaping de blootstelling aan vele giftige en 
kankerverwekkende chemicaliën vermindert.”  
 
Ook Professor Michael Joseph Blaha van de Johns Hopkins universiteit, een tegenstander van 
vapen, erkent13 dat “vapen minder schadelijk is dan roken”.

10. Nationaal Preventieakkoord : https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/11/23/nationaal-
preventieakkoord-verbetert-gezondheid-van-alle-nederlanders 

11. Trouw artikel: https://www.trouw.nl/nieuws/fruitsmaak-in-e-sigaret-mag-blijven-zegt-
blokhuis~b2d47a8a/ 

12. Government of Canada: “Health effects of vaping vs smoking” https://www.canada.ca/en/health-canada/
services/smoking-tobacco/vaping/smokers.html 

13. Johns Hopkins School of Medicine: “5 Vaping Facts You Need to Know” https://www.hopkinsmedicine.org/
health/wellness-and-prevention/5-truths-you-need-to-know-about-vaping 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/10/07/wij-willen-dat-geen-enkele-e-sigaret-nederland-in-komt-longar/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/11/23/nationaal-preventieakkoord-verbetert-gezondheid-van-alle-nederlanders
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/11/23/nationaal-preventieakkoord-verbetert-gezondheid-van-alle-nederlanders
https://www.trouw.nl/nieuws/fruitsmaak-in-e-sigaret-mag-blijven-zegt-blokhuis~b2d47a8a/
https://www.trouw.nl/nieuws/fruitsmaak-in-e-sigaret-mag-blijven-zegt-blokhuis~b2d47a8a/
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/smoking-tobacco/vaping/smokers.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/smoking-tobacco/vaping/smokers.html
https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/5-truths-you-need-to-know-about-vaping
https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/5-truths-you-need-to-know-about-vaping
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1.2.  Voor veel “dampers”, is dit een manier om te 
stoppen met roken

Hierbovenop is er eveneens consensus over het feit dat vaping een mogelijke manier is om te 
stoppen met roken: 

• Joachim Schüz, actief bij het kankeragentschap van de WHO, stelt dat de effectiviteit van 
e-sigaretten als een manier om te stoppen met roken “onmiskenbaar” is.

• In de V.S. nam tussen 2010 en 2018 het aantal rokers af met 30%, wat samenviel met de 
opkomst van e-sigaretten.14 Volgens een studie uit 2017 door de University of California 
San Diego had vapen een “significante” impact op de daling van het aantal rokers.15   

• Ook de Britse regering stelde 16in 2018 dat “e-sigaretten er jaarlijks minstens 20.000 
[mensen] en mogelijks toe kunnen aanzetten om te stoppen met roken”. Ook groeit - 
volgens een Britse studie - het aantal “dampers” die vroeger rookten, terwijl het aantal 
“dampers” die tegelijk “dampen” en roken afneemt.17

Volgens Joachim Schüz (WHO) kankeragentschap is de 
effectiviteit van e-sigaretten als een manier om te stoppen 
met roken “onmiskenbaar”.

14. With the introduction of e-cigarettes, a rapid drop in the smoking rate coincided from 19.3% in 2010 to 13.7% 
in 2018.(Centers for Decease Control and Prevention: https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_
sheets/adult_data/cig_smoking/index.htm )

15. Shu-Hong Zhu, professor,  Yue-Lin Zhuang, senior statistician,  Shiushing Wong, senior statistician,  Sharon 
E Cummins, assistant professor,  Gary J Tedeschi, clinical director: “E-cigarette use and associated changes 
in population smoking cessation: evidence from US current population surveys” : https://www.bmj.com/
content/358/bmj.j3262 

16. UK government Press release: https://www.gov.uk/government/news/phe-publishes-independent-
expert-e-cigarettes-evidence-review 

17. Action on Smoking and Health artikel: https://ash.org.uk/media-and-news/press-releases-media-and-
news/in-2019-around-half-as-many-britons-now-vape-as-smoke-and-the-majority-are-ex-smokers/ 

https://consumerchoicecenter.org/wp-content/uploads/2020/10/Vaping_and_the_Gateway_Myth.pdf
https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/adult_data/cig_smoking/index.htm
https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/adult_data/cig_smoking/index.htm
https://www.bmj.com/content/358/bmj.j3262
https://www.bmj.com/content/358/bmj.j3262
https://www.gov.uk/government/news/phe-publishes-independent-expert-e-cigarettes-evidence-review
https://www.gov.uk/government/news/phe-publishes-independent-expert-e-cigarettes-evidence-review
https://ash.org.uk/media-and-news/press-releases-media-and-news/in-2019-around-half-as-many-britons-now-vape-as-smoke-and-the-majority-are-ex-smokers/
https://ash.org.uk/media-and-news/press-releases-media-and-news/in-2019-around-half-as-many-britons-now-vape-as-smoke-and-the-majority-are-ex-smokers/
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• Een Franse studie,18 uitgevoerd bij 5000 rokers gedurende twee jaar, concludeerde dat 
rokers die “vapen”, minder sigaretten roken en meer dan één en een half keer zo veel kans 
hebben om volledig te stoppen. Volgens d11.e studie is de kans om voorgoed te stoppen 
de laatste jaren trouwens sterk toegenomen. De hogere dosissen nicotine in de nieuwere 
soorten e-sigaretten of het hogere gebruiksgemak kunnen hier een rol in spelen. 
Andere studies19 wijzen in dezelfde richting.

• In Canada, toonde onderzoek20 aan dat bijna een kwart van de rokers e-sigaretten 
gebruikten in de twee jaar voor ze er in slaagden om te stoppen met roken. 

• De Nederlandse regering baseert zich voor haar voorgestelde maatregelen op een 
Trimbos-studie21. Ook daar kan men ondersteuning vinden voor de these dat vaping 
mensen helpt om te stoppen met roken. Die studie toont namelijk het volgende aan: “De 
voorkeur voor smaakjes bij volwassenen [verandert] over de tijd van een voorkeur voor 
tabakssmaak naar zoete smaken”. Vaping lijkt mensen dus eerder weg van het roken van 
tabak te sturen, dan omgekeerd. Dit betekent dat de doelstelling van de Nederlandse 
regering om de volksgezondheid te bevorderen – geïnspireerd door het zogenaamde 
“voorzorgsprincipe” – helemaal niet wordt bereikt door de voorgestelde maatregelen.

Voor veel rokers is vapen een manier om te stoppen met 
roken.

• Een nog meer recente en gedetailleerde studie – door het onafhankelijke 
onderzoeksnetwerk Cochrane - komt bovendien tot de conclusie dat e-sigaretten 70% 
meer effectief zijn om mensen te helpen stoppen met roken dan nicotinepleisters en 
aanverwanten, in het kader van de zogenaamde “nicotine replacement therapy”.22 

18. Ramchandar Gomajee, MSc1; Fabienne El-Khoury, PhD1; Marcel Goldberg, MD2,3; et al : Association 
Between Electronic Cigarette Use and Smoking Reduction in France https://jamanetwork.com/journals/
jamainternalmedicine/fullarticle/2737916 CNN artikel: https://edition.cnn.com/2019/07/15/health/e-
cigarettes-quit-smoking-study/index.html  

19. Bijvoorbeeld : Emma Beard  Robert West  Susan Michie  Jamie Brown: Association of prevalence of 
electronic cigarette use with smoking cessation and cigarette consumption in England: a time–series 
analysis between 2006 and 2017  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/add.14851?af=R 

20. University of Waterloo, Canada: “E-cigarette use in Canada”  https://uwaterloo.ca/tobacco-use-canada/
e-cigarette-use-canada

21. Nationaal expertisecentrum tabaksontmoediging : https://www.trimbos.nl/docs/160d6402-233a-426e-
9343-b10d1c5f5b39.pdf 

22. Cochrane Library, 2020: “Electronic cigarettes for smoking cessation” https://www.cochranelibrary.com/
cdsr/doi/10.1002/14651858.CD010216.pub4/full 

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2737916
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2737916
https://edition.cnn.com/2019/07/15/health/e-cigarettes-quit-smoking-study/index.html
https://edition.cnn.com/2019/07/15/health/e-cigarettes-quit-smoking-study/index.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/add.14851?af=R
https://uwaterloo.ca/tobacco-use-canada/e-cigarette-use-canada
https://uwaterloo.ca/tobacco-use-canada/e-cigarette-use-canada
https://www.trimbos.nl/docs/160d6402-233a-426e-9343-b10d1c5f5b39.pdf
https://www.trimbos.nl/docs/160d6402-233a-426e-9343-b10d1c5f5b39.pdf
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD010216.pub4/full
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD010216.pub4/full
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• Naast het feit dat vapen op zich helpt om te stoppen met roken, is dat nog des te meer 
het geval voor het bestaan van verschillende vaping-smaakjes, iets wat de Nederlandse 
regering net wil verbieden. Volgens een onderzoek door academici aan de befaamde 
Universiteit van Yale dat in 2020 werd gepubliceerd, hebben “volwassen die begonnen 
met het gebruik van e-sigaretten met niet-tabakssmaakjes meer kans om te stoppen 
met roken dan zij die vapen met tabakssmaakjes”, en wel 2,3 keer zo veel kans.23 Het 
achterliggende idee van de Nederlandse regering dat vapen enkel een methode om te 
stoppen met roken zou zijn wanneer er sprake is van tabakssmaak – die de regering als 
enige smaak nog wil toelaten - wordt dus niet wetenschappelijk ondersteund. 

Los van de wetenschappelijke literatuur, zijn er ook de getuigenissen van gebruikers van 
vapingproducten. Die tonen hetzelfde aan: dat het voor veel rokers een manier is om te 
stoppen met roken. Een Nederlandse petitie tegen de nieuwe beperkingen, in het kader van 
de “smaaknoodzaak” – campagne24, leverde zomaar bijna 20.000 handtekeningen op. Bij een 
consultatie door de Nederlandse regering over het onderwerp was bijna 90% van de 1182 
reacties op de consultatie tegenstander van de nieuw voorgestelde beperkingen. 

Voor sommigen onder de “vapers” is een tabaksmaak geen alternatief. Zo getuigt rookster, 
Evelien van Diermen, tegen Editie NL25: “Ik rook al sinds mijn veertiende en ik ben nu in de 
vijftig. Ik wilde al heel lang stoppen maar het lukte me niet omdat ik steeds die hunkering had 
naar nicotine… Toen ik de e-sigaret met watermeloensmaak heb ontdekt ben ik overgestapt 
en dat rook ik nu nog steeds”. Over de voorgestelde maatregelen stelt ze: “Het enige smaakje 
wat dan overblijft is die van tabak en die vind ik echt niet lekker. Het is ook niet te vergelijken 
met echte tabak.” Voor Evelien althans vallen e-sigaretten zo weg als een middel om te 
stoppen met roken. 

Ook sommige medici scharen zich hier achter: “Ik heb al veel mensen laten stoppen met 
roken door de e-sigaret, dus het heeft ook veel goed gedaan”, aldus Marc Daenen, longarts in 
het Ziekenhuis Oost-Limburg.26 

23. Abigail S Friedman, SiQing Xu: “Associations of Flavored e-Cigarette Uptake With Subsequent Smoking 
Initiation and Cessation” https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32501490/ : The Parliament Magazine artikel: 
https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/a-vaping-flavour-ban-sets-back-public-health 

24. Smaaknoodzaak : https://www.smaaknoodzaak.nl/ https://petities.nl/petitions/stop-het-verbod-op-e-
liquids-met-smaakjes?fbclid=IwAR23tqvjCgRYLRjxreUzD7xcAL_Jl5i7r4dBVidCr_e8edgKBVbfRKCucfo 

25. RTL Nieuws artikel: https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5174125/verbod-smaakje-e-sigaret-
dampen-vapen-acvoda-esigbond-petitie#:~:text=Evelien%20van%20Diermen%20is%20gestopt,zegt%20
ze%20tegen%20Editie%20NL 

26. VRT artikel: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/10/07/wij-willen-dat-geen-enkele-e-sigaret-nederland-
in-komt-longar/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32501490/
https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/a-vaping-flavour-ban-sets-back-public-health
https://www.smaaknoodzaak.nl/
https://petities.nl/petitions/stop-het-verbod-op-e-liquids-met-smaakjes?fbclid=IwAR23tqvjCgRYLRjxreUzD7xcAL_Jl5i7r4dBVidCr_e8edgKBVbfRKCucfo
https://petities.nl/petitions/stop-het-verbod-op-e-liquids-met-smaakjes?fbclid=IwAR23tqvjCgRYLRjxreUzD7xcAL_Jl5i7r4dBVidCr_e8edgKBVbfRKCucfo
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5174125/verbod-smaakje-e-sigaret-dampen-vapen-acvoda-esigbond-petitie
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5174125/verbod-smaakje-e-sigaret-dampen-vapen-acvoda-esigbond-petitie
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5174125/verbod-smaakje-e-sigaret-dampen-vapen-acvoda-esigbond-petitie
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/10/07/wij-willen-dat-geen-enkele-e-sigaret-nederland-in-komt-longar/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/10/07/wij-willen-dat-geen-enkele-e-sigaret-nederland-in-komt-longar/
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Interessant in dit verband is ook een Brits overheidsrapport uit 2018, dat vaststelt dat 
maar heel weinig jongeren die nog nooit hebben gerookt gebruikers van e-sigaretten 
worden, waarbij ook onder de gehele bevolking slechts 1% van zij die nog nooit rookten wel 
e-sigaretten gebruiken.27 In de eerste plaats toonde een Amerikaanse studie verleden jaar 
aan dat heel weinig jongeren vapen – slechts 14% - en dat zij dit deden, dit zeker niet vaak 
deden.28  Van een zogenaamd “gateway effect”, waarbij vapen in het bijzonder voor jongeren 
als opstapje naar roken zou fungeren, is er dus geen sprake. Het voorzien van de juiste 
informatie en preventie is bij jongeren in elk scenario sowieso een goed idee en is wellicht 
meer effectief om aan de bezorgdheid terzake te beantwoorden. 
 
Volgens een onderzoek zijn momenteel twee derde29 van de vapingsmaakjes niet-
tabakssmaken, dus een verbod hierop zou in elk geval een drastische ingreep betekenen 
in het aanbod. In de V.S. zouden geschat30 7,7 miljoen, in Duitsland 1,3 miljoen en in Frankrijk 
1,6 miljoen mensen terug beginnen roken ingeval van een volledig verbod op smaakjes. In 
Nederland gebruiken31 tussen 87.078 en 260.363 mensen vapingproducten met smaakjes, 
wat toch significant is. Als op zijn minst nog muntsmaak zou worden toegelaten, spreken we 
nog over 59.202 tot 177.013 gebruikers. Het lijkt allesbehalve verstandig om die mensen een 
belangrijk alternatief voor tabak af te nemen. 

27. Public Health England: Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products 2018: https://
assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/684963/Evidence_review_of_e-cigarettes_and_heated_tobacco_products_2018.pdf https://www.
propertyrightsalliance.org/news/the-groundless-dutch-proposal-to-ban-flavors-in-electronic-vaping-
products/ 

28. NYU - Fears of a Youth Vaping Epidemic May be Overblown, Finds NYU Analysis - https://www.nyu.edu/
about/news-publications/news/2020/january/youth-vaping.html 

29. Shannon Gravely, PhD, K Michael Cummings, PhD, David Hammond, PhD en anderen: “The Association 
of E-cigarette Flavors With Satisfaction, Enjoyment, and Trying to Quit or Stay Abstinent From Smoking 
Among Regular Adult Vapers From Canada and the United States: Findings From the 2018 ITC Four 
Country Smoking and Vaping Survey” https://academic.oup.com/ntr/article/22/10/1831/5843872   

30. David Clement (Consumer Choice Center), Yaël Ossowski (Consumer Choice Center) en  Michael Landl 
(World Vapers Alliance) - “Why vape flavors matter”:  https://241yjo5ffc43s84vz4462arn-wpengine.netdna-
ssl.com/wp-content/uploads/2020/09/WHY-VAPE-FLAVORS-MATTER-POLICY-PAPER.pdf The 
Parliament Magazine article: https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/a-vaping-flavour-
ban-sets-back-public-health

31. David Clement (Consumer Choice Center), Yaël Ossowski (Consumer Choice Center) en  Michael Landl 
(World Vapers Alliance) - “Why vape flavors matter”:   https://241yjo5ffc43s84vz4462arn-wpengine.netdna-
ssl.com/wp-content/uploads/2020/09/WHY-VAPE-FLAVORS-MATTER-POLICY-PAPER.pdf 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/684963/Evidence_review_of_e-cigarettes_and_heated_tobacco_products_2018.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/684963/Evidence_review_of_e-cigarettes_and_heated_tobacco_products_2018.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/684963/Evidence_review_of_e-cigarettes_and_heated_tobacco_products_2018.pdf
https://www.propertyrightsalliance.org/news/the-groundless-dutch-proposal-to-ban-flavors-in-electronic-vaping-products/
https://www.propertyrightsalliance.org/news/the-groundless-dutch-proposal-to-ban-flavors-in-electronic-vaping-products/
https://www.propertyrightsalliance.org/news/the-groundless-dutch-proposal-to-ban-flavors-in-electronic-vaping-products/
https://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2020/january/youth-vaping.html
https://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2020/january/youth-vaping.html
https://academic.oup.com/ntr/article/22/10/1831/5843872
https://241yjo5ffc43s84vz4462arn-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/09/WHY-VAPE-FLAVORS-MATTER-POLICY-PAPER.pdf
https://241yjo5ffc43s84vz4462arn-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/09/WHY-VAPE-FLAVORS-MATTER-POLICY-PAPER.pdf
https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/a-vaping-flavour-ban-sets-back-public-health
https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/a-vaping-flavour-ban-sets-back-public-health
https://241yjo5ffc43s84vz4462arn-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/09/WHY-VAPE-FLAVORS-MATTER-POLICY-PAPER.pdf
https://241yjo5ffc43s84vz4462arn-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/09/WHY-VAPE-FLAVORS-MATTER-POLICY-PAPER.pdf
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1.3. Verkeerd, gevaarlijk en soms illegaal gebruik 
van vapingproducten kan niet als argument 
gelden tegen normaal gebruik

Een belangrijk punt is dat een aantal dramatische overlijdens die gekoppeld worden aan 
vaping een onterecht argument hiertegen vormen. 

In België overleed in 2019 een 18-jarige aan een longontsteking, nadat hij een e-sigaret 
had gevuld met CBD, wat de niet-psychoactieve stof is van cannabis.32 In dit geval was er 
geen absolute zekerheid over het oorzakelijk verband tussen de e-sigaret en het overlijden. 
Niettemin zijn er gelijkaardige gevallen bekend in de Verenigde Staten, wat daar als argument 
werd gebruikt voor strengere regels.

In 82 procent van de gevallen33 werden dergelijke overlijdens echter veroorzaakt door de 
stof die mensen zelf toevoegen aan de e-sigaret, volgens officiële Amerikaanse data. Het 
cannabisproduct zou tot een heel hoge hitte kunnen verhitten, met gezondheidsschade tot 
gevolg. Het gezondheidscentrum van de Amerikaanse overheid, CDC, waarschuwde dan 
ook34 dat “volgens de data, in het bijzonder producten met THC – de belangrijkste 
psychoactieve stof in cannabis – een grote rol speelden bij longschade.” Belangrijk hierbij 
was volgens het CDC ook dat dit het geval was “in het bijzonder wanneer die [producten] 
van informele bronnen afkomstig waren (zoals vrienden, familie of dealers)”. In Amerikaanse 
staten die marihuana toelaten, waren er dan ook bijna zeven keer minder gevallen35 van 
dergelijke longschade als gevolg van e-sigaretten. 

Dit is dus een probleem dat eigenlijk los lijkt te staan van de e-sigaret op zich en ook via 
productstandaarden of zelfs aansprakelijkheid kan worden aangepakt. Een hardere aanpak 
van vaping komt hier dus neer op een foute toepassing van het voorzorgsprincipe, aangezien 
men perfect het probleem om een andere manier kan aanpakken. Ook om die reden 

32. VRT artikel : https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/14/e-sigaret/ 

33. U.S. Centers for Disease Control and Prevention: https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-
cigarettes/severe-lung-disease.html https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/
severe-lung-disease.html Reason Magazine artikels: https://reason.com/2019/12/27/to-reduce-vaping-
illness-legalize-marijuana/ https://reason.org/commentary/the-trump-administrations-ban-of-flavored-
vaping-cartridges-is-bad-for-public-health/

34. U.S. Centers for Disease Control and Prevention: https://twitter.com/CDCDirector/
status/1190017570683928587 Reason Magazine artikel https://reason.com/2019/12/27/to-reduce-
vaping-illness-legalize-marijuana/ 

35. Reason Magazine artikel: https://reason.com/2019/12/27/to-reduce-vaping-illness-legalize-marijuana/ 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/14/e-sigaret/
https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html
https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html
https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html
https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html
https://reason.com/2019/12/27/to-reduce-vaping-illness-legalize-marijuana/
https://reason.com/2019/12/27/to-reduce-vaping-illness-legalize-marijuana/
https://reason.org/commentary/the-trump-administrations-ban-of-flavored-vaping-cartridges-is-bad-for-public-health/
https://reason.org/commentary/the-trump-administrations-ban-of-flavored-vaping-cartridges-is-bad-for-public-health/
https://twitter.com/CDCDirector/status/1190017570683928587
https://twitter.com/CDCDirector/status/1190017570683928587
https://reason.com/2019/12/27/to-reduce-vaping-illness-legalize-marijuana/
https://reason.com/2019/12/27/to-reduce-vaping-illness-legalize-marijuana/
https://reason.com/2019/12/27/to-reduce-vaping-illness-legalize-marijuana/
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waarschuwde het Brits Ministerie van Volksgezondheid reeds over mis-informatie in dit 
verband.36   
 
De Belgische longarts Marc Daenen vat het mooi samen, wanneer hij de volgende twee 
waarschuwingen meegeeft aan e-sigaretgebruikers: “Doe er geen cannabis in. En ten 
tweede, kies voor dingen die een kwaliteitsmerk hebben. Koop niet zomaar zaken van op 
straat.”37

1.4.  Een strikte regelgeving zal illegale 
bevoorradding van vapingproducten 
stimuleren, wat een groot risico voor de 
volksgezondheid inhoudt. 

Nog niet vermeld is dat de maatregelen er sommigen ongetwijfeld38 zullen toe aanzetten 
om producten te gaan kopen op de zwarte markt. Die zou in Massachusetts, dat een 
smaakjesverbod invoerde, zo maar even 10 miljard dollar bedragen39. 

De maatregelen zullen er sommigen ongetwijfeld  toe 
aanzetten om producten te gaan kopen op de zwarte 
markt.

Dat houdt grote gezondheidsrisico’s in, want die producten worden niet of onvoldoende 
gecontroleerd door de overheid of zakenpartners, en omdat ook de mogelijkheden voor 
“branding” – via een merk een bepaalde reputatie opbouwen - er beperkter zijn, is er ook 
minder risico voor reputatieschade indien het mis gaat. Ook wordt het moeilijker voor malafide 
verkopers om voor de rechtbank te worden gedaagd indien het product gezondheidsschade 
toebrengt. Tot slot gaan sommigen ook over tot het eigenhandig aanmaken van 

36. Vaping in England: evidence update February 2021 - https://www.gov.uk/government/publications/
vaping-in-england-evidence-update-february-2021

37. VRT artikel https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/10/07/wij-willen-dat-geen-enkele-e-sigaret-nederland-
in-komt-longar/ 

38. De Telegraaf artikel https://www.telegraaf.nl/financieel/1710301115/bij-verbod-op-smaakjes-moeten-
bijna-alle-e-sigaretwinkels-stoppen   

39. The Parliament Magazine artikel https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/a-vaping-flavour-
ban-sets-back-public-health 

https://www.gov.uk/government/publications/vaping-in-england-evidence-update-february-2021
https://www.gov.uk/government/publications/vaping-in-england-evidence-update-february-2021
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/10/07/wij-willen-dat-geen-enkele-e-sigaret-nederland-in-komt-longar/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/10/07/wij-willen-dat-geen-enkele-e-sigaret-nederland-in-komt-longar/
https://www.telegraaf.nl/financieel/1710301115/bij-verbod-op-smaakjes-moeten-bijna-alle-e-sigaretwinkels-stoppen
https://www.telegraaf.nl/financieel/1710301115/bij-verbod-op-smaakjes-moeten-bijna-alle-e-sigaretwinkels-stoppen
https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/a-vaping-flavour-ban-sets-back-public-health
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vapingvloeistof op de keukentafel40, wat evident bijzondere gezondheidsrisico’s met zich 
meebrengt. 

Iets gelijkaardigs is zichtbaar41 bij de drugsproblematiek. Daarbij gaan gebruikers zich 
als gevolg van het verbod wenden tot de ondergrondse wereld, met heel wat onveilige 
producten tot gevolg. 
 
Jarenlange ervaringen met het bestrijden van illegale drugs toont aan dat een bijzonder 
fors beleid – zoals dat in de V.S. – nauwelijks invloed heeft op het aantal verslaafden, net 
zomin42 als een bijzonder laks beleid, zoals in Portugal, dat hard drugs 20 jaar geleden 
decriminaliseerde.  
 
Indien een gelijkaardige evolutie zich zou voordoen bij de e-sigaretten, wat 
consumentenorganisatie Acvoda en de branchevereniging van de “dampers”, Esigbond, 
ook voorspellen43, betekent dit dat als gevolg van de verregaande beperkingen, er een grote 
opportuniteit voor de georganiseerde misdaad ontstaat, met alle gevolgen van dien, gaande 
van onveilige producten tot een versterking van de financiële armslag van criminele groepen.

De specifieke maatregel om de mogelijkheid van marketing verder te beperken, wat soms 
zo ver gaat tot het volledig opleggen van neutrale verpakkingen, is verder ook niet effectief 
als  gezondheidswaarschuwing. In Frankrijk gingen zelfs meer44 mensen roken sinds zoiets 
voor tabaksproducten werd ingevoerd in 2017. Ook in Australië wees onderzoek uit dat 
deze paternalistische aanpak faalde45 om mensen er van te overtuigen het roken te laten. 
Daarenboven zorgt het opleggen van ‘Plain packaging’ bij zowel tabaks- als vapingproducten 
ervoor dat rokers vaping onterecht als even schadelijk gaan beschouwen.

Merken zijn van grote waarde omdat ze een bepaalde band en vertrouwen scheppen. Voor 
criminele groepen wordt het met ‘plain packaging’ makkelijker om sigaretten en binnenkort 
dus ook e-sigaretten illegaal te gaan imiteren, met alle consequenties voor de veiligheid 
van dien. Zeker in de context van de Covid-crisis, die al leidde tot een bijzonder grote 

40. Filter Magazine artikel https://filtermag.org/vape-bans-illicit-market/ 

41. The Critic artikel https://thecritic.co.uk/to-win-the-war-stop-fighting/ 

42. The Critic artikel https://thecritic.co.uk/to-win-the-war-stop-fighting/ 

43. AD artikel https://www.ad.nl/economie/actie-tegen-verbod-op-smaakjes-e-sigaret-werkt-alleen-maar-
averechts~aa357610/?fbclid=IwAR0Z8PdZF_zl8FAcmhyHAk0ba7F0er14gZF9u6fWnelBets_3dxLTdF1y4Y 

44. TheLocal.fr artikel https://www.thelocal.fr/20170502/the-french-smoke-more-since-the-introduction-of-
plain-packaged-cigarettes-in-france 

45. Sinclair Davidson (RMIT University) en Ashton de Silva (RMIT University - School of Economics, Finance and 
Marketing) https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2962216 

https://filtermag.org/vape-bans-illicit-market/
https://thecritic.co.uk/to-win-the-war-stop-fighting/
https://thecritic.co.uk/to-win-the-war-stop-fighting/
https://www.ad.nl/economie/actie-tegen-verbod-op-smaakjes-e-sigaret-werkt-alleen-maar-averechts~aa357610/?fbclid=IwAR0Z8PdZF_zl8FAcmhyHAk0ba7F0er14gZF9u6fWnelBets_3dxLTdF1y4Y
https://www.ad.nl/economie/actie-tegen-verbod-op-smaakjes-e-sigaret-werkt-alleen-maar-averechts~aa357610/?fbclid=IwAR0Z8PdZF_zl8FAcmhyHAk0ba7F0er14gZF9u6fWnelBets_3dxLTdF1y4Y
https://www.thelocal.fr/20170502/the-french-smoke-more-since-the-introduction-of-plain-packaged-cigarettes-in-france
https://www.thelocal.fr/20170502/the-french-smoke-more-since-the-introduction-of-plain-packaged-cigarettes-in-france
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2962216
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stijging46 van illegale handel, zeker en vast op vlak van alles wat met roken te maken heeft, 
zal een striktere regelgeving van vaping dus leiden tot een meer illegaal geproduceerde 
vapingproducten, met alle gevolgen voor de volksgezondheid van dien. 

1.5. Besluit
Een belangrijke manier om te stoppen met roken wegnemen lijkt de volksgezondheid te 
zullen schaden. Dat vaping nog steeds schadelijk is voor de gezondheid, is daarbij geen 
tegenargument, want de consensus is dat het minder schadelijk is dan roken, waardoor 
de totale gezondheidsschade dus kleiner wordt indien mensen dit alternatief krijgen. De 
indirecte schade aan de volksgezondheid die optreedt wanneer meer mensen zich op de 
zwarte markt bevoorraden komt hier nog bovenop. Hieronder maak ik een economische 
inschatting in van die extra schade aan de volksgezondheid. 

Een belangrijke manier om te stoppen met roken 
wegnemen lijkt de volksgezondheid te zullen schaden.

46. The Critic artikel https://thecritic.co.uk/to-win-the-war-stop-fighting/ 

https://thecritic.co.uk/to-win-the-war-stop-fighting/
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2. De fundamentele verschillen 
tussen traditionele 
tabakswaren en e-sigaretten  

Bij roken is het vooral het inhaleren van rook47 wat tot ziekte en overlijden leidt, iets wat niet 
het geval is bij alternatieven zoals e-sigaretten. 

Volgens het Agentschap voor Volksgezondheid van de Britse overheid, Public Health 
England, is48 vaping maar liefst 95% minder schadelijk dan roken.

In een brief49 aan de Nederlandse regering in 2019 stelden 36 internationale experts en 
academici het volgende: “we betreuren het dat het gezondheidsakkoord de belangrijke rol 
niet erkent van producten waarbij geen sprake is van verbranding of inhalering van rook. Bij 
dergelijke producten horen onder meer...vaping”. 

Volgens het Agentschap voor Volksgezondheid van de 
Britse overheid, Public Health England, is vaping maar 
liefst 95% minder schadelijk dan roken.

Ze benadrukken dat “vanuit het standpunt van gezondheidszorg, is het voorname 
onderscheid tussen nicotineproducten onderling of er verbranding plaatsvindt [dan wel 
niet]. Het is een welbekend gegeven dat het de rook is, niet de nicotine, die bijna alle ziektes 
veroorzaakt die met roken te maken hebben, en producten waarbij er geen verbranding 
plaatsvindt, hebben een duidelijke rol in het verminderen van roken om de ambitieuze 
doelstellingen in het Gezondheidsakkoord te bereiken”. 

47. U.S. Department of Health and Human Services. How Tobacco Smoke Causes Disease: The Biology and 
Behavioral Basis for Smoking-Attributable Disease. Centers for Disease Control and Prevention (US); 2010. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK53017/ 

48. Public Health England: E-cigarettes: an evidence update A report commissioned by Public Health England 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/733022/Ecigarettes_an_evidence_update_A_report_commissioned_by_Public_Health_England_FINAL.
pdf https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/a-vaping-flavour-ban-sets-back-public-health  

49. “Tobacco Harm Reduction and the Dutch National Prevention Agreement: Letter from 36 
International Experts and Academics in Tobacco Control” https://www.clivebates.com/documents/
NLLetterMarch2019.pdf 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK53017/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/733022/Ecigarettes_an_evidence_update_A_report_commissioned_by_Public_Health_England_FINAL.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/733022/Ecigarettes_an_evidence_update_A_report_commissioned_by_Public_Health_England_FINAL.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/733022/Ecigarettes_an_evidence_update_A_report_commissioned_by_Public_Health_England_FINAL.pdf
https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/a-vaping-flavour-ban-sets-back-public-health
https://www.clivebates.com/documents/NLLetterMarch2019.pdf
https://www.clivebates.com/documents/NLLetterMarch2019.pdf
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3. Hoe andere landen het 
aanpakken 

Het voornemen voor een striktere Nederlandse aanpak is geïnspireerd op de aanpak van 
andere landen. Hier een kort overzicht.

3.1. Verenigde Staten
In de V.S. wordt de aanpak van vapen steeds strenger. Belastingen op e-sigaretten werden 
er de laatste jaren stelselmatig verhoofd, terwijl er ook in verschillende staten – onder 
meer New York, New Jersey en Massachusetts50, een verbod51 kwam op e-sigaretten met 
smaakjes en op het gebruik van e-sigaretten in publiek toegankelijke binnenruimtes52. De 
regelgevende behandeling hangt nauw samen53 met de vraag in welke mate e-sigaretten de 
regels toepasselijk op tabaksproducten dienen te volgen. In februari 2020 trad een nationale 
regelgeving in voege die vaping met smaakjes deels aan banden legde, waarbij onder meer 
muntsmaak en tabakssmaak wel toegelaten bleven. Ook kunnen vapingwinkels wel degelijk 
e-sigaretten met smaakjes blijven verkopen, zolang het om “open systems” gaat.54

Dit ging gepaard met een debat over de gezondheidseffecten van vaping, waarbij maar al te 
vaak55 werd verwezen naar overlijdens die te wijten waren aan het gebruik van cannabis van 
bedenkelijke kwaliteit in combinatie met e-sigaretten, een probleem dat in se los staat van 
e-sigaretten, zoals hierboven beschreven.

50. Filter magazine artikel https://filtermag.org/vape-bans-illicit-market/ 

51. WBUR artikel https://www.wbur.org/commonhealth/2019/11/27/explainer-flavored-tobacco-vaping-law 

52. Public Health Law Center: US. e-cigarette regulations - 50 state review (2020) https://www.
publichealthlawcenter.org/resources/us-e-cigarette-regulations-50-state-review   https://en.wikipedia.
org/wiki/List_of_vaping_bans_in_the_United_States#State 

53. BMJ: British Medical Journal: Lauren K Lempert, Rachel Grana1, Stanton A Glantz1:  “The importance of 
product definitions in US e-cigarette laws and regulations”  https://tobaccocontrol.bmj.com/content/25/
e1/e44 

54. NBC artikel https://www.nbcnews.com/health/vaping/federal-flavor-ban-goes-effect-
thursday-many-flavored-vape-products-n1130466 USA Today artikel https://eu.usatoday.
com/story/news/health/2020/01/02/vaping-ban-fda-strikes-mint-and-fruit-flavored-
products/2796299001/#:~:text=FDA%20bans%20mint%2D%20and%20fruit,but%20exempts%20
menthol%20and%20tobacco&text=The%20Food%20and%20Drug%20Administration,flavors%20from%20
tank%2Dbased%20systems. 

55. Reason Magazine artikel https://reason.org/commentary/the-trump-administrations-ban-of-flavored-
vaping-cartridges-is-bad-for-public-health/ 

https://filtermag.org/vape-bans-illicit-market/
https://www.wbur.org/commonhealth/2019/11/27/explainer-flavored-tobacco-vaping-law
https://www.publichealthlawcenter.org/resources/us-e-cigarette-regulations-50-state-review
https://www.publichealthlawcenter.org/resources/us-e-cigarette-regulations-50-state-review
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/25/e1/e44
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/25/e1/e44
https://www.nbcnews.com/health/vaping/federal-flavor-ban-goes-effect-thursday-many-flavored-vape-products-n1130466
https://www.nbcnews.com/health/vaping/federal-flavor-ban-goes-effect-thursday-many-flavored-vape-products-n1130466
https://reason.org/commentary/the-trump-administrations-ban-of-flavored-vaping-cartridges-is-bad-for-public-health/
https://reason.org/commentary/the-trump-administrations-ban-of-flavored-vaping-cartridges-is-bad-for-public-health/
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Niet enkel leidde56 de strenge aanpak in sommige staten tot een bloeiende zwarte markt. 
Het zorgde er volgens de Wall Street Journal ook voor57 dat “sommige gebruikers van 
e-sigaretten hebben teruggegrepen naar sigaretten”. De krant noteert dat tot 2020, “de 
verkoop van sigaretten in de V.S. in toenemende mate daalde, met 5,5% in 2019, waarbij 
rokers die stopten onder meer naar alternatieven zoals e-sigaretten grepen”. Jammer genoeg 
stokte die ontwikkeling verleden jaar want “in 2020, was de verkoop van de Amerikaanse 
sigarettenindustrie gelijk aan die in 2019.” De zakenkrant wijt de ontwikkeling niet enkel aan de 
Covid-pandemie, maar ook aan de striktere aanpak van e-sigaretten. Strengere Amerikaanse 
maatregelen kunnen dus bezwaarlijk een succes voor de volksgezondheid worden 
genoemd, al blijft vaping dus wel zeker mogelijk. 

3.2. Canada 
Canada is relatief liberaal58 op vlak van vaping. Ook daar zijn er echter voorstellen om de 
wetgeving inzake vaping fors te verstrengen in verschillende provincies, waaronder Quebec, 
in december 202059, en daarbij onder meer ook smaakjes te verbieden, dit tot ongenoegen 
van consumentengroeperingen. 

In mei 2018 legaliseerde Canada vaping formeel, weliswaar met enkele beperkingen 
voor jongeren. De Canadese provincies kozen voor een eigen aanpak. British Columbia 
introduceerde60 een minimumleeftijd van 19 jaar voor verkoop, en ook een verkoopverbod 
in overheidsgebouwen. Winkels worden verplicht publiciteit te beperken, in het bijzonder 
wanneer die op jongeren zou zijn gericht. 

De provincies Saskatchewan en Alberta hebben dan weer geen provinciale regels in voege 
voor vaping, maar sommige steden, zoals bijvoorbeeld Calgary, zijn heel streng. Calgary 
verbood vaping namelijk overal waar tabak is verboden, met een uitzondering voor specifieke 
vape-winkels.

56. Filter Magazine artikel https://filtermag.org/new-york-vaping-ban-flavors/ 

57. Wall Street Journal artikel https://www.wsj.com/articles/during-covid-19-lockdowns-people-went-back-
to-smoking-11611829803 en https://twitter.com/acvoda/status/1357643900815630336

58. The Parliament Magazine artikel https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/a-vaping-flavour-
ban-sets-back-public-health 

59. Montreal Gazette artikel https://montrealgazette.com/news/quebec/quebec-to-ban-vaping-flavours-
and-restrict-nicotine-content Newswire.ca artikel https://www.newswire.ca/news-releases/banning-
vaping-flavours-ex-smokers-could-start-smoking-again-due-to-lack-of-an-alternative-897467189.html

60. Global News Calgary artikel https://globalnews.ca/news/5429725/san-francisco-ban-ecigarettes-rules-
in-canada/
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https://globalnews.ca/news/5429725/san-francisco-ban-ecigarettes-rules-in-canada/
https://globalnews.ca/news/5429725/san-francisco-ban-ecigarettes-rules-in-canada/


Beleidsanalyse van de voorgestelde maatregelen in Nederland met betrekking tot “vapen” 18

In Nova Scotia wordt vaping zoals cannabis en tabak behandeld, met een verbod op 
openbaar gebruik alsook een verbod om aan jongeren te verkopen, inclusief hoge boetes. 
De provincies Newfoundland en Labrador hanteren gelijkaardige regels. Daar zijn sinds 2016 
reeds de verkoop aan minderjarigen als het gebruik van e-sigaretten op publieke plaatsen 
verboden. Ook op de werkplek en zorginstellingen mag het niet. Zichtbare reclame en 
promotie zijn er ook niet toegelaten voor winkels, zowel binnen als buiten de winkel. In Yukon, 
Northwest Territories en Nunavut zijn er dan weer geen specifieke regels. 

In Canada blijft het aantal rokers maar dalen, zeker bij de 
jeugd, waar vaping relatief populair is.

Ondanks bepaalde beperkingen, staat Canada wel degelijk zeer positief ten opzichte van 
vaping als alternatief voor roken, waarbij het Minister van Volksgezondheid op haar website 
stelt61 dat “overgaan van tabakssigaretten naar vaping de blootstelling aan vele giftige en 
kankerverwekkende chemicaliën vermindert.” 

In Canada blijft het aantal rokers maar dalen, zeker bij de jeugd, waar vaping relatief populair 
is. In die zin kan het land dus zeker wel als positief voorbeeld worden gezien.62

3.3. Nieuw-Zeeland:
Ook in Nieuw-Zeeland is de aanpak permissief. Wel zijn er beperkingen specifiek voor 
jongeren, wat begrijpelijk is. Nochtans maakte een Nieuw Zeelands onderzoek onder 
veertien- en vijftienjarigen dat tussen 2014 en 2019 in The Lancet werd gepubliceerd63 
duidelijk dat jongeren die vapen meestal al roken. Ook voor jongeren zou vapen dus moeten 
fungeren als methode om te stoppen met roken.

61. “Vaping and quiting smoking” – Government of Canada https://www.canada.ca/en/health-canada/
services/smoking-tobacco/vaping/smokers.html 

62. Canadian Tobacco and Nicotine Survey, 2020 https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210317/
dq210317b-eng.htm Current smoking prevalence, University of Waterloo https://uwaterloo.ca/tobacco-
use-canada/adult-tobacco-use/smoking-canada/current-smoking-prevalence#:~:text=In%20
2017%2C%20the%20overall%20prevalence,daily%20smokers%20(Figure%201.2). 

63. The Lancet artikel https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2468-2667%2819%2930241-5  
ATHRA artikel https://www.athra.org.au/blog/2020/06/02/new-zealand-leads-the-way-with-new-
vaping-regulations/ 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/smoking-tobacco/vaping/smokers.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/smoking-tobacco/vaping/smokers.html
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Een belangrijke reden voor Nieuw Zeelanders om te vapen lijkt in elk geval te zijn dat het als 
alternatief fungeert voor tabak. 40% van de ondervraagden in een studie64 uit 2019 geeft aan 
dat ze vapen om te stoppen met roken, 19% om minder te roken en 13% om te verhinderen dat 
ze opnieuw gaan roken.

Verleden jaar kwam er wel wetgeving65 in voege die het aantal toegelaten smaakjes voor 
vapingproducten tot drie beperkte en ook publiciteit voor vaping verbood, iets wat door 
vapinggroepen fors werd gecontesteerd als een gevaar voor de volksgezondheid, gezien het 
de opties voor rokers vermindert om te stoppen met roken. Toch zijn die beperkingen enkel 
van toepassing voor niet-gespecialiseerde winkels. Vapingwinkels kunnen nog perfect alle 
smaakjes aanbieden.

Bovendien publiceert het agentschap ter bevordering van de volksgezondheid van de 
regering Nieuw-Zeeland zelfs promotiemateriaal om vapen aan te bevelen als een manier 
om te stoppen met roken, inclusief posters die men kan afdrukken en voor het raam hangen. 
Dit in het kader van de zogenaamde “vape to quit” – campagne.66 

3.4. Verenigd Koninkrijk
Het Verenigd Koninkrijk staat bijzonder positief ten opzichte van vaping. Het Agentschap voor 
Volksgezondheid van de Britse overheid, Public Health England, stelde67 in 2015 dat vaping 
maar liefst 95% minder schadelijk was dan roken, en raadde een switch zelfs aan aan rokers, 
om die reden.

64. Health Promotion Agency New Zealand: “E-cigarette use and perceptions among current and ex-smokers 
in New Zealand”  https://www.hpa.org.nz/sites/default/files/Final%20Report%20-%20E-cigarette%20
use%20and%20perceptions%20among%20current%20and%20ex-smokers%20in%20NZ_Jan%202019_0.
pdf 

65. New Zealand Doctor artikel https://www.nzdoctor.co.nz/article/undoctored/vaping-bill-passed-now-
consult-business-vtanz 

66. “Vape to Quit” Strong resources - Health Promotion Agency https://www.hpa.org.nz/vapetoquitstrong-
resources 

67. Public Health England: E-cigarettes: an evidence update A report commissioned by Public Health England 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/733022/Ecigarettes_an_evidence_update_A_report_commissioned_by_Public_Health_England_FINAL.
pdf https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/a-vaping-flavour-ban-sets-back-public-health  

https://www.hpa.org.nz/sites/default/files/Final%20Report%20-%20E-cigarette%20use%20and%20perceptions%20among%20current%20and%20ex-smokers%20in%20NZ_Jan%202019_0.pdf
https://www.hpa.org.nz/sites/default/files/Final%20Report%20-%20E-cigarette%20use%20and%20perceptions%20among%20current%20and%20ex-smokers%20in%20NZ_Jan%202019_0.pdf
https://www.hpa.org.nz/sites/default/files/Final%20Report%20-%20E-cigarette%20use%20and%20perceptions%20among%20current%20and%20ex-smokers%20in%20NZ_Jan%202019_0.pdf
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Wel gelden er reclamebeperkingen, alsook een beperking68 op de concentratie nicotine, 
die niet hoger dan 20mg/ml mag zijn. Dit is het gevolg van een aantal beperkte EU-regels69 
die ook het Verenigd Koninkrijk diende in te voeren. Er lijken geen plannen te zijn om dit te 
veranderen, hoewel het VK die mogelijkheid nu wel heeft, na Brexit. Enkel de EU-beperking 
op de grootte van een vaping tank lijkt70 kans te maken om te sneuvelen. De zogenaamde 
“New Nicotine Alliance (NNA)” publiceerde een lijst van 10 maatregelen71 die het VK nu kan 
nemen om de regelgeving van vaping te optimaliseren.

In een rapport van 202172, stelt de Britse regering ook dat de meest geciteerde reden om te 
vapen is om te stoppen (29.7%), te vermijden om te herbeginnen (19.4%) of te verminderen 
(11.2%) met roken. In een OPN 2019 studie vermeldde 52.8% van zij die vapen dat dit was om te 
stoppen met roken. Ook het aantal rokers evolueert ook in dalende lijn.73

3.5. België:
In België is de verkoop en het gebruik van e-sigaretten vrij liberaal geregeld74. Sinds 
2016 is er een wettelijk kader. Het is verboden om e-sigaretten te roken in gesloten 
publieke ruimtes, reclame of promotie voor e-sigaretten te maken, met uitzondering van 
krantenwinkels en gespecialiseerde verkooppunten. Websites, Facebook-pagina’s en flyers 
zijn toegelaten onder bepaalde voorwaarden. Alleen zichtbaar mogen zijn het logo van de 
winkel, verwijzingen naar studies, technische specificaties en producttype, de adressen en 
contactgegevens van de winkel de prijzen (in neutrale letters) van de merken, producten en 
delen van producten die beschikbaar zijn in de winkel.

Vrij strikt is misschien wel de online verkoop van vapingproducten met nicotine. Geen 
enkel materiaal dat specifiek bedoeld is voor de vervaardiging van een e-sigaret die kan 
gevuld worden met een nicotinehoudende e-vloeistof, mag online verkocht worden aan de 

68. Inthenews.co.uk artikel https://inthenews.co.uk/all-you-need-to-know-about-the-uks-vaping-laws/

69. V2 artikel https://www.buyv2cigs.co.uk/blog/will-vaping-regulations-change-after-brexit/ https://www.
thevapeshop.co.uk/blog/uk-e-liquid-flavour-ban/ 

70. V2 artikel https://www.buyv2cigs.co.uk/blog/will-vaping-regulations-change-after-brexit/ 

71. V2 artikel https://www.buyv2cigs.co.uk/blog/will-vaping-regulations-change-after-brexit/ 

72. https://www.gov.uk/government/publications/vaping-in-england-evidence-update-february-2021/
vaping-in-england-2021-evidence-update-summary 

73. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/
healthandlifeexpectancies/bulletins/adultsmokinghabitsingreatbritain/2019#:~:text=In%20the%20
UK%2C%20in%202019,2018%20to%2014.1%25%20in%202019. 

74. Belgian Ministry of Public Health https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/
alcohol-tabak/e-sigaret
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consument. B2B verkoop op afstand en de verkoop van e-vloeistoffen zonder nicotine zijn 
toegelaten. 

Er gelden bovendien ook specifieke regels voor e-sigaretten met nicotine, waarbij de 
concentratie nicotine niet meer dan 20mg/ml mag zijn. Dat kan één van de redenen zijn 
waarom producent Juul zich in 2020 terugtrok75 van de Belgische markt.

Tot nu toe is de consensus vrij positief. Belgische longartsen – met name de  Vlaamse 
Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VGRT) - 
waarschuwden76 in 2019 tegen een verbod, waarbij ze stelden dat dit zou neerkomen op het 
weggooien van het kind met het badwater. 

3.6. Frankrijk en Duitsland
Ook in deze Europese landen stond men lange tijd vrij permissief ten opzichte van vaping.77 
In Frankrijk is er wel een verbod op de verkoop aan minderjarigen en op het gebruik op 
openbare plaatsen. Duitsland kent dan weer allerlei reclamebeperkingen. Een aan het 
Ministerie van Volksgezondheid verbonden campagne roept zelfs op78 om vapen als 
alternatief voor roken te zien.

De toon wordt echter vijandiger. Een recente ontwikkeling is het Duitse voornemen om die 
reclamebeperkingen te verscherpen, alsook een specifiek belasting op te leggen op vaping-
vloeistoffen vanaf 2022. Ook op Europees niveau zijn er plannen om minimumtarieven voor 
dergelijke belastingen te gaan opleggen aan EU-lidstaten. 79

75. De Tijd artikel https://www.tijd.be/ondernemen/consumentengoederen/e-sigaret-juul-vertrekt-weer-
uit-belgie/10224690.html 

76. VRT artikel https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/10/07/wij-willen-dat-geen-enkele-e-sigaret-nederland-
in-komt-longar/ 

77. V2 artikel https://nl-buyv2cigs.glopalstore.com/blog/the-most-and-least-vapefriendly-countries-in-
europe/ 

78. “Je choisis la vapoteuse”, November 2020 https://www.tabac-info-service.fr/j-arrete-de-fumer/
je-choisis-la-vapoteuse 

79. Frankfurter Allgemeine Zeitung artikel https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/finanzministerium-will-
steuer-auf-tabak-und-e-zigaretten-erhoehen-17197808.html https://taxfoundation.org/eu-vapor-tax/
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4. De economische kost van de 
voorgestelde maatregelen 

Los van de gezondheidsschade op zich, loont het de moeite om de economische impact 
te kwantificeren van de voorgestelde maatregelen om vapen in Nederland aan banden te 
leggen. Vanzelfsprekend gaat het hier om een schatting, en zijn alle caveats met betrekking 
tot economische simulaties van toepassing. 

De schatting verloopt in twee stappen80.

4.1.  De schade aan de vapingsector
De omzet van de Nederlandse retailsector bedraagt 104,6 miljard euro.81 De retailsector is 
ook goed voor een bijdrage van 3.4%82 van het Nederlandse BBP van 812 miljard euro83. Die 
retailsector zorgt dus voor een 25,5 miljard euro bijdrage aan het BBP. 

Acht op de tien van de ongeveer 250 geregistreerde verkopers van vapingproducten 
verwacht failliet te gaan als gevolg van de voorgestelde maatregelen, waaronder dus een 
verbod op online verkoop van e-sigaretten.84 De middenstanders verwachten door een 
verbod 58% minder omzet in 2020 en dat terwijl de omzet al enorm onder druk staat.85 

80. Dank hierbij aan Econoom Stefaan Vande Jonckheere voor het advies 

81. Volgens McKinsey & Company: “Werk aan de winkel: Nederlandse detailhandel in versnelling richting 
2025”, McKinsey&Company en Detailhandel Nederland  https://www.vakcentrum.nl/stream/
nlretailvisie2025nl-06as.pdf

82. Volgens McKinsey & Company: “Werk aan de winkel: Nederlandse detailhandel in versnelling richting 
2025”, McKinsey&Company en Detailhandel Nederland  https://www.vakcentrum.nl/stream/
nlretailvisie2025nl-06as.pdf

83. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tec00001 

84. “In 2024 verbod op verkoop sigaretten sigaren en tabak in supermarkten” – NRC Handelsblad https://
www.nrc.nl/nieuws/2020/11/19/in-2024-verbod-op-verkoop-sigaretten-sigaren-en-tabak-in-
supermarkten-a4020752 https://www.retaildetail.be/nl/news/algemeen/sigaretten-verdwijnen-over-
drie-jaar-uit-nederlandse-supermarkten 

85. Esigbond: “Marktonderzoek: 82% e-sigaretwinkels volgend jaar failliet door smaakverbod”  https://www.
esigbond.nl/2020/12/10/marktonderzoek-82-e-sigaretwinkels-volgend-jaar-failliet-door-smaakverbod/

https://www.vakcentrum.nl/stream/nlretailvisie2025nl-06as.pdf
https://www.vakcentrum.nl/stream/nlretailvisie2025nl-06as.pdf
https://www.vakcentrum.nl/stream/nlretailvisie2025nl-06as.pdf
https://www.vakcentrum.nl/stream/nlretailvisie2025nl-06as.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tec00001
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/19/in-2024-verbod-op-verkoop-sigaretten-sigaren-en-tabak-in-supermarkten-a4020752
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/19/in-2024-verbod-op-verkoop-sigaretten-sigaren-en-tabak-in-supermarkten-a4020752
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https://www.esigbond.nl/2020/12/10/marktonderzoek-82-e-sigaretwinkels-volgend-jaar-failliet-door-smaakverbod/
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De e-sigaretwinkeliers zijn samen goed voor een omzet van 250 miljoen euro per jaar86. Die 
250 miljoen is een 0,24% van de totale omzet van de Nederlandse retailsector, die dus 104,6 
miljard euro bedraagt en voor een bijdrage aan het BBP van 25,5 miljard zorgt. 

Die 250 miljoen euro omzet door de vapingsector vertaalt zich dus in een bijdrage van 61,2 
miljoen euro oftewel 0,24% van de 25,5 miljard euro “retail BBP”. Dat zou ook het verlies aan 
het BBP zijn, indien alle e-sigaretwinkels zouden verdwijnen. Als 82% van hen verdwijnt, zoals 
verwacht, dan komt dit neer op een schade van 50,1 miljoen euro aan het BBP. 

4.2. De gezondheidsschade economisch vertaald
Zoals hierboven vermeld, mag men er van uitgaan dat vapen tot minder roken leidt. De 
vraag is in welke mate. Men zal nooit een wiskundig verband kunnen leggen, maar een 
assumptie om te stellen dat een vapingverbod dus ook voor meer rokers zal zorgen, lijkt wel 
gerechtvaardigd, gezien de hierboven geciteerde studies. 

Ook al blijven mensen dan vapen, wat schadelijk is, zal er dus minder gezondheidsschade 
optreden, aangezien vapen volgens de consensus minder schadelijk is dan roken.

De Britse regering schatte in 2018 dan ook dat “e-sigaretten er jaarlijks minstens 20.000 
[mensen] en mogelijks heel wat meer er toe kunnen aanzetten om te stoppen met roken”.87 

Het Britse cijfer van 20.000 rokers minder per jaar (in een land met 66,65 miljoen inwoners) 
geëxtrapoleerd naar Nederland (17,28 miljoen), geeft een potentieel van minstens 5.185 
minder rokers per jaar in Nederland.

De Britse regering schatte in 2018 dat “e-sigaretten er 
jaarlijks minstens 20.000 [mensen] en mogelijks heel 
wat meer er toe kunnen aanzetten om te stoppen met 
roken”. Geëxtrapoleerd naar Nederland, geeft dat een 
potentieel van zeker 5.185 minder rokers per jaar.

86. Retailtrends artikel https://retailtrends.nl/news/61210/verbod-op-smaakjes-e-sigaret-werkt-averechts 

87. Public Health England (PHE) e-cigarette evidence review - press release: “PHE publishes independent 
expert e-cigarettes evidence review”  https://www.gov.uk/government/news/phe-publishes-
independent-expert-e-cigarettes-evidence-review 

https://retailtrends.nl/news/61210/verbod-op-smaakjes-e-sigaret-werkt-averechts
https://www.gov.uk/government/news/phe-publishes-independent-expert-e-cigarettes-evidence-review
https://www.gov.uk/government/news/phe-publishes-independent-expert-e-cigarettes-evidence-review
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Het Britse cijfer is wellicht een onderschatting en dateert van 2018, toen vaping minder 
populair was, dus het betreft een conservatieve schatting.

Een Nederlandse studie door SEO Economisch Onderzoek schat88dat roken Nederland 
tussen de 21,2 en 43,2 miljard euro per jaar kost. Dat cijfer kwam tot stand op basis van 
de vaststelling dat jaarlijks 20.000 mensen overlijden aan ziektes die door roken worden 
veroorzaakt en waarbij de kosten worden berekend ten opzichte van de hypothetische 
situatie van “een Nederland waarin nooit gerookt is’’. 

Hieronder neem ik de mediaan van dat bedrag als uitgangspunt: 32.25 miljard euro per jaar.

In 2019 rookte 21,7% van de bevolking van 18 jaar en ouder. De Nederlandse bevolking van 18 
jaar en ouder telt 14,4 miljoen zielen (17,28 miljoen – 3,4 miljoen).89 Dit betekent dat 3.124.800 
Nederlandse meerderjarigen roken. Als dat dus een 32,25 miljard euro per jaar kost, is dat 
10.320 euro per roker. Als er jaarlijks niet langer 5.185 minder rokers zijn, als gevolg van de 
vapingrestricites, komt dat op een kost van 53,5 miljoen euro.

Twee Caveats hierbij: 

1. De (voorgestelde) Nederlandse beperkingen zullen sommigen er niet van weerhouden 
om zich op de zwarte markt te blijven bevoorraden, wat dan weer voor een neerwaarts 
effect op de geschatte gezondheidsschade zorgt. 

2. Echter waren in bovenstaande berekeningen de minderjarigen die niet langer zullen 
vapen als gevolg van de restricties en dus soms weer meer zullen roken niet opgenomen, 
wat dan weer een opwaarts effect op de gezondheidsschade zorgt, zeker op langere 
termijn, omdat het jongeren betreft. 

Besluit: met conservatieve assumpties, komt men toch snel aan een totale geschatte 
economische kost van de voorgestelde beperkingen van 50,1 + 53,5 miljoen euro = 103,6 
miljoen euro.

88. BNN VARA artikel https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/roken-kost-2000-euro-per-persoon-per-jaar 
Managers Online artikel https://www.managersonline.nl/weblog/203/rokers-kosten-organisaties-geld-
reken-even-mee.html BNN VARA artikel https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/roken-kost-2000-euro-
per-persoon-per-jaar 

89. Centraal Bureau voor de Statistiek: “Jongeren in Nederland” https://longreads.cbs.nl/jeugdmonitor-2019/
jongeren-in-nederland/#:~:text=Nederland%20telde%20begin%202019%20bijna,jaar%20bedroeg%20
1%2C5%20miljoen RTL artikel https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5187494/roken-
sigaretten-trend-stoptober-gemeente-beleid-afname-tabak  Trimbos: “Wie roken er?” https://www.
trimbos.nl/kennis/cijfers/cijfers-roken#sub6157    

https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/roken-kost-2000-euro-per-persoon-per-jaar
https://www.managersonline.nl/weblog/203/rokers-kosten-organisaties-geld-reken-even-mee.html
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https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/roken-kost-2000-euro-per-persoon-per-jaar
https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/roken-kost-2000-euro-per-persoon-per-jaar
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5. Beleidsaanbevelingen:  
Grosso modo zijn er drie mogelijke manieren voor de Nederlandse regering om vaping te 
omkaderen. 

Een eerste optie is om het huidige kader, dat vaping al bij al tolereert, te verbeteren, door 
minder optimale beperkingen te schrappen.

Een tweede optie is om alles min of meer bij het oude laten.

Een derde optie is om de weg op gaan die de ontslagnemende regering verkiest, namelijk 
een forse verscherping van de aanpak van vapen. 

5.1. Scenario 1: Een optimalisering van het huidig 
regelgevend kader 

Het huidig regelgevend kader in Nederland is vrij gunstig voor vaping, al zou men ter 
optimalisering de volgende beperkingen kunnen schrappen: 

• Beperkingen90 op de afgifte van de nicotinedosis zijn goedbedoeld, en wellicht onder 
meer ingegeven door de verslavende werking van nicotine, maar het kan wel eens 
de e-sigaret als alternatief voor zij die aan tabaksproducten met nicotine verslaafd 
zijn verzwakken. Een  Franse studie91 die aantoonde dat rokers die “vapen”, minder 
sigaretten roken en meer dan één en een half keer zo veel kans hebben om volledig te 
stoppen, vermeldde ook dat de kans om voorgoed te stoppen de laatste jaren sterk is 
toegenomen. Los van het toegenomen gebruiksgemak van vapingproducten zou dat ook 
komen doordat vapingproducten “ hogere niveaus van nicotine bevatten.”

90. Rijksoverheid.nl: “Regels voor de e-sigaret” https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/roken/regels-e-
sigaret 

91. Ramchandar Gomajee, MSc1; Fabienne El-Khoury, PhD1; Marcel Goldberg, MD2,3; et al : Association 
Between Electronic Cigarette Use and Smoking Reduction in France https://jamanetwork.com/journals/
jamainternalmedicine/fullarticle/2737916 CNN artikel https://edition.cnn.com/2019/07/15/health/e-
cigarettes-quit-smoking-study/index.html 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/roken/regels-e-sigaret
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/roken/regels-e-sigaret
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https://edition.cnn.com/2019/07/15/health/e-cigarettes-quit-smoking-study/index.html
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• Beperkingen92 op de “maximumhoeveelheid in een navulverpakking” zijn niet enkel 
betuttelend, maar zorgen ook voor een hogere kost en voor meer afval. Die kunnen 
dus best ook worden geschrapt. Het is in het Verenigd Koninkrijk alvast één van de 
maatregelen die voorstanders van vaping willen zien sneuvelen.93  

• Regels zoals het uitstalverbod94 van e-sigaretten voor winkeliers, waarbij men deze 
producten in de winkel helemaal aan het zicht moet onttrekken, schaft men ook beter af, 
net zoals alle beperkingen95 op publiciteit van e-sigaretten. Marketing en reclame zijn 
essentieel om consumenten te informeren over de voordelen alsook over de nadelen van 
producten. Wat dat laatste betreft, kan dit door concurrenten worden gedaan. 

Daarbovenop zou men – naar het Nieuw-Zeelandse voorbeeld - duidelijker kunnen 
communiceren over de gezondheidsrisico’s van vaping in vergelijking met roken en hoe het 
een minder schadelijk alternatief kan vormen. 

5.2. Scenario 2: Alles bij het oude laten
Indien alles bij het oude wordt gelaten, zal de markt zich verder kunnen ontwikkelen, maar 
niet op de optimale wijze zoals hierboven geschetst. 

5.3. Scenario 3: Een aanscherping van de huidige 
regels

De uitvoering van de voorgenomen aanscherping van de aanpak van vaping zou het 
slechtste scenario zijn. 

92. Rijksoverheid.nl: “Regels voor de e-sigaret” https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/roken/regels-e-
sigaret 

93. V2 artikel https://www.buyv2cigs.co.uk/blog/will-vaping-regulations-change-after-brexit/ 

94. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA): “Presentatie van tabaksproducten en aanverwante 
producten in verkooppunten”  https://www.nvwa.nl/onderwerpen/roken-en-tabak/reguliere-
presentatie-van-tabaksproducten-en-aanverwante-producten-in-verkooppunten 

95. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA): “Verbod reclame en sponsoring tabak, e-sigaretten 
en navulverpakkingen” https://www.nvwa.nl/onderwerpen/roken-en-tabak/verbod-reclame-en-
sponsoring-tabak-e-sigaretten-en-navulverpakkingen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/roken/regels-e-sigaret
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Zoals hierboven geschetst, zou dit leiden tot:

• Gezondheidsschade, aangezien minder mensen dreigen te stoppen met roken

• Economische schade, niet enkel als gevolg van de opwaartse invloed op het roken maar 
ook als gevolg van de sluiting van een 80% van de vapingwinkels. 

• Een versterking van de zwarte markt, met toegenomen gezondheidsschade van dien, 
omdat er minder controle mogelijk wordt op de producten en omdat mensen soms 
zelf aan de slag gaan om vapingvloeistof te produceren. Daarbovenop komt ook de 
georganiseerde misdaad hier financieel versterkt uit. 

Als het verbod op smaakjes voor e-sigaretten er dan toch komt, is één belangrijke maatregel 
die men zou kunnen nemen dat muntsmaak, naast tabakssmaak, wel toegelaten blijft, 
zoals de federale regelgeving in de V.S. voorziet. Ook toelaten dat allerlei vaping-smaakjes 
nog kunnen worden verkocht in gespecialiseerde vapingwinkels, zoals in Nieuw-Zeeland, 
kan een werkbaar compromis zijn. Volgens hierboven vermelde schattingen, zouden zo’n 
beperktere restricties er toe leiden dat vapinggebruik in Nederland “maar” met een 30% zou 
terugvallen, met alle positieve gevolgen van dien voor de opties voor Nederlanders om te 
stoppen met roken.


