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Staatssecretaris van 

Goedemiddag, 

Willen jullie bijgaande brief innemen op VGP? 

Met hartelijke dank, 

Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Sport 1 Directie Bestuurlijk en Politieke Zaken! 
51 2500 H 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 Ei i Den Haag 1 

Werktijden: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag (donderdag roostervrij) 

+31c 	 1 E 	 Pminvws.n11 www.riiksoverheid.nl  I 
Bij VWS geldt een legitimatieplicht voor de toegang tot het ministerie. Dit betekent dat bij uw bezoek aan VWS om geldige 
legitimatie wordt gevraagd voor u het pand verder kunt betreden. Graag vraag ik uw aandacht hiervoor. Alvast bedankt voor 
de medewerking 

Van: 	 @swedishmatch.com> 
Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 11:51 
Aan: Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport <StaatssecretarisVWS@minvws.nl> 
CC: 	 @minvws.n1>; 

minvws.nl> 
Onderwerp: Ref Debat nicotinezakjes 24.03.2022 

Hoogeachte heer van Ooijen, 

Names Swedish Match, stuur ik u bijgaand een brief met onze bijdrage aan het debat in 
het Nederlandse Parlement over nicotinezakjes dat op 24 maart 2022 zal plaatsvinden. 

Immer tot nadere uitleg bereid. 

Met vriendelijke groet, 

Cecilia Kindstrand-Isaksson 

Cecilia Kindstrand Isaksson 
Director 1 Public Affairs 
+32 

Swedish Match 
B-1050, Brussels, Belgium Visiting address: Rue Breydel 34 
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SW*e*dish Match. 
Datum 

18-03-2022 

Dhr. Maarten van Ooijen 
Staatssecretaris voor Preventie 
Ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport 

CC: 

Voeding, Gezondheids-
bescherming en Preventie 

Debat inzake de Tabaks- en rookwarenwet op 24 maart 2022 

Geachte Staatssecretaris, 

Ik richt mij tot u namens Swedish Match, een Zweedse onderneming die actief heeft bijgedragen 
aan het terugdringen van het percentage rokers in Zweden en Noorwegen. In 1999 heeft de 
onderneming haar sigarettendivisie verkocht en is haar bedrijfsvisie "een wereld zonder 
sigaretten". Wellicht vindt u het interessant om te weten dat wij op de Nederlandse markt 
aanwezig zijn met het welbekende lucifermerk "De Zwaluw". 

We volgen de aanhoudende discussie in Nederland over nicotinezakjes met grote belangstelling, 
aangezien dit een product is dat Swedish Match in Zweden en Denemarken fabriceert en in een 
aantal EU-landen op de markt brengt. Naar we begrijpen heeft uw voorganger de voorkeur 
uitgesproken om nicotinezakjes onder te brengen onder de Tabaks- en rookwarenwet, maar heeft 
hij het besluit daaromtrent overgelaten aan de nieuwe regering. We hebben ook begrepen dat op 
24 maart 2022 een debat gevoerd zal worden in het parlement waarbij het onderwerp 
nicotinezakjes op de agenda staat. Graag willen wij met deze brief bijdragen aan dit debat. 

Aangezien Nederland deze productcategorie op dit moment als levensmiddel ziet, kan de limiet 
voor het toegestane nicotinegehalte van 0,035 mg nicotine per zakje verstandig lijken. Het is 
echter duidelijk dat regelgevende instanties en het gros van de bevolking er sterk van overtuigd 
zijn dat nicotinezakjes geen levensmiddel zijn. Het ontwikkelen van regelgeving die Nederlandse 
rokers toegang zal bieden tot aanvaardbare, minder schadelijke alternatieven waarbij jongeren, 
kwetsbare groepen en niet-gebruikers beschermd worden tegen het product, moet welhaast de 
meest gepaste manier zijn om de huidige situatie aan te pakken. 

We delen veel van de zorgen die tot nu toe in de Nederlandse discussies geuit zijn. We vinden 
dat er degelijke regelgeving voor nicotinezakjes moet komen teneinde een hoog niveau van 
volksgezondheid veilig te stellen en kwetsbare consumentengroepen en jongeren te beschermen. 
Wij kunnen ons volledig vinden in het onderbrengen van onze producten bij de Tabaks-en 
rookwarenwet in plaats van de Warenwet, zoals ook door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) wordt aanbevolen. 
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Gebruik van nicotinezakjes 
Dit is ook logisch aangezien nicotinezakjes, een nicotineproduct dat aanzienlijk minder schadelijk 
is dan tabaksproducten die geconsumeerd worden via een proces van verbranding, gericht zijn 
op en vooral geconsumeerd worden door volwassen gebruikers die nu sigaretten en shag roken. 
Zoals ook door het RIVM wordt aangegeven, is bijna 70% van de ooit-gebruikers van 
nicotinezakjes (ex-)roker! 

Deze bevinding is in overeenstemming met de eigen consumentgegevens van Swedish Match 
uit de Verenigde Staten (VS) zoals voorgeschreven door de US Food and Drug Administration 
(FDA) als onderdeel van onze vergunningsaanvraag voor het in de handel brengen van ons ZYN 
product. De resultaten toonden aan dat slechts 2-3% van de nooit-gebruikers en voormalige 
tabaksgebruikers interesse hadden in het kopen van ZYN. 96% van de ZYN-gebruikers waren 
reguliere tabaksgebruikers voordat zij ZYN gebruikten en de resterende 4% gebruikten allemaal 
andere tabaksproducten naast ZYN, waarvan 25% aangaf dat zij ZYN gebruikten om het gebruik 
van andere tabaksproducten te staken/verminderen. 43% van de ZYN-gebruikers had eerder 
tabaksproducten gebruikt en waren nu volledig overgestapt op ZYN. 26% gebruikte zowel ZYN 
als andere rookvrije producten en slecht 8% gebruikte zowel sigaretten als ZYN. De belangrijkste 
reden voor het gebruik van ZYN was "Het is minder schadelijk is voor mijn gezondheid dan andere 
tabaksproducten". Meer dan 60% van de rokers gaf aan dat zij ZYN gebruikten om met het 
gebruik van sigaretten te stoppen of dit te verminderen. 

Leeftijdsgrenzen en verantwoorde marketinggebruiken 
In het verlengde van de aloude Nederlandse traditie van goede wettelijke normen is het van 
belang dat de toekomstige regelgeving gebaseerd wordt op dezelfde harde wetenschappelijke 
kennisbasis als andere productcategorieën die door dezelfde regelgeving beheerst worden, zoals 
tabaksproducten die geconsumeerd worden via een proces van verbranding. 

Het onderbrengen van deze categorie bij de Tabaks- en rookwarenwet heeft als duidelijk voordeel 
dat de leeftijdsgrens van 18 jaar direct ingevoerd wordt. Het behoeft geen betoog dat dit product 
niet gebruikt zou moeten worden door mensen onder de 18. 

Er is een grote wetenschappelijke consensus over het verschil in schadelijkheid tussen producten 
die geconsumeerd worden via een proces van verbranding en producten waarbij bij consumptie 
geen verbranding plaatsvindt. Dankzij het feit dat bij consumptie van nicotinezakjes geen 
verbranding plaatsvindt, is het risicoprofiel van dit product aanzienlijk lager dan dat van klassieke 
sigaretten, hetgeen ondersteund wordt door wetenschappelijke studies.' De schatting is dat het 
relatieve risico met tenminste enkele orden van grootte afneemt bij het gebruik van nicotinezakjes 
in plaats van sigaretten. 

(Plurphanswat, N. Hughes, J.R., Fagerstram, K. and Rodu, B. 2020: Initial Information on a Novel Nicotine Product. 

2 McEwan, M., Azzopardi, D., Gale, N., Camacho, 0. M., Hardie, G., Fearon, I. M., & Murphy, J. (2021). A Randomised Study to Investigate 
the Nicotine Pharmacokinetics of Oral Nicotine Pouches and a Combustible Cigarette. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. doi:10.1007/s13318-
021-00742-9 

Azzopardi, D., Liu, C., & Murphy, J. (2021). Chemical characterization of tobacco-free "modern" oral nicotine pouches and their position on 
the toxicant and risk continuums. Drug Chem Toxica 1-9. doi:10.1080/01480545.2021.1925691 

Yu, F., Rudd, K., Pour, S. J., Trelles Sticken, E., Dethloff, 0., Wieczorek, R., 	O'Connell, G. (2022). Preclinical Assessment of Tobacco-Free 
Nicotine Pouches Demonstrates Reduced In Vitro Toxicity Compared with Tobacco Snus and Combustible Cigarette Smoke. Applied In Vitro 
Toxicology. doi:10.1089/aivt.2021.0020 
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Een belangrijke factor in dit verband is dat ervoor gezorgd moet worden dat marketinggebruiken 
verantwoord zijn en dat alle tekst of illustraties op deze producten of hun verpakkingen geen 
elementen of kenmerken dienen te bevatten die: 

• bedrieglijk of misleidend zijn, 
• suggereren dat nicotinezakjes stimulerende, energetische, helende, verfrissende, 

natuurlijke, organische eigenschappen of gezondheidsvoordelen hebben, 
• op een levensmiddel of cosmetisch product lijken, 
• geassocieerd kunnen worden met jongerencultuur of situaties, omgevingen of 

voorwerpen die typisch zijn voor de leefwereld van kinderen en jongeren (zoals 
stripfiguren, speelgoed of snoep) of 

• suggereren dat nicotinezakjes voordelen hebben voor het milieu. 

Alternatieven bieden aan rokers 
Jammer genoeg blijkt uit zeer recente gegevens van het CBS dat het aantal rokers sinds 2018 
maar mondjesmaat is afgenomen5. Reden te meer om serieus te kijken naar alternatieven voor 
roken, zoals in Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland is gebeurd. 

In deze context wil Swedish Match graag het belang benadrukken van twee factoren die belangrijk 
zijn als een product erin moet slagen om rokers die niet geheel met nicotine kunnen of willen 
stoppen over te laten stappen: 

• 	Besluiten om smaakjes te verbieden moeten op zorgvuldige overwegingen gebaseerd 
worden. Het spreekt voor zich dat alle smaakjes toxicologisch gezien veilig moeten zijn. 
Smaakjes spelen echter voor rokers een belangrijke rol bij de overstap van sigaretten op 
minder schadelijke alternatieven. Het is daarom raadzaam om eventueel beperkingen in 
te voeren m.b.t hoe smaakjes aan de consument aangeprezen mogen worden. 

• 	Het nicotinegehalte moet hoog genoeg zijn om rokers een bevredigende nicotine-
ervaring te geven. Als het nicotinegehalte te laag is, is de kans klein dat ze overstappen 
op dit alternatief met gering risico. Aan de andere kant zijn er tegenwoordig in sommige 
landen producten met extreem hoge nicotinegehaltes op de markt, wat schadelijk is voor 
de volksgezondheid. De serieuzere ondernemingen hebben — in afwachting van 
regelgeving — het gehalte vrijwillig gemaximeerd op 20 mg per zakje op basis van 
beschikbaar wetenschappelijk bewijs dat een dergelijke maximale hoeveelheid niet 
schadelijk is voor de volksgezondheid of individuele gezondheid van de doelgroep van 
dit product. Het Duitse Federale Instituut voor Risicobeoordeling (BfR) stelt een limiet 
van 16,7 mg per zakje voor'. De grondslag voor deze beoordeling wordt hieronder nader 
beschreven. 

Bepaling van een realistisch maximum nicotinegehalte 
Swedish Match begrijpt het voornemen van het RIVM om een geschikt maximum nicotinegehalte 
voor nicotinezakjes vast te stellen. Graag maken we van deze gelegenheid gebruik om op een 
aantal wetenschappelijke overwegingen te wijzen die hopelijk als richtsnoer kunnen dienen bij de 
beoordeling van het juiste nicotinegehalte. Het RIVM lijkt zwaar te leunen op een EFSA rapport 
uit 2009 dat betrekking heeft op nicotine in wilde paddenstoelen dat gebaseerd is op een 
onderzoek uit 1999 waarin een verhoogde hartslag na nicotine-infusie werd gevonden, die echter 
van voorbijgaande aard was. Opgemerkt dient te worden dat EFSA zelf terughoudend is in het 

' Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken (cbs.n1). 

Gesundheitlichen Bewertung des BFR 20-0203-03/002-11497361 Vorlaufige gesundheitliche bewertung von nikotinbeutelchen Marz 2021. 
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afleiden van richtwaarden voor de gezondheid op basis van de niet volledige toxicologische 
gegevens die zijn gebruikt. 

De beoordeling van het RIVM dat een nicotinezakje slechts 0,035 mg nicotine per zakje mag 
bevatten komt in feite neer op een verbod van het product, waardoor Nederlandse rokers toegang 
wordt ontzegd tot een nicotine-houdend product dat veel veiliger is dan sigaretten. 

In 2016 is de Europese Commissie tot een maximum gekomen van 5 mg nicotine per kg 
lichaamsgewicht (5 mg x 60 kg = 300 mg), dat veel hoger is dan het maximum van EFSA van 
0,0035 mg/kg lichaamsgewicht (0,0035 mg x 60 kg = 0,21 mg).7  De Commissie baseerde zich op 
de algemeen aanvaarde Risicobeoordelingsmethode van het Europees Agentschap voor 
chemische stoffen (ECHA).8  

In een recent onderzoek naar het risicoprofiel van nicotinezakjes (2021), heeft het BfR het 
maximum nicotinegehalte per zakje vastgesteld op 16,7 mg. Het is zelfs zo dat het Duitse instituut 
de door EFSA vastgestelde referentiewaarden niet geschikt acht voor gebruik als 
referentiewaarden in risicobeoordelingen van nicotinezakjes. Het BfR baseert haar aanbeveling 
net als de Europese Commissie op de acute toxiciteitsschatting (ATE, 5 mg / kg lichaamsgewicht) 
voor orale inname van nicotine uit de eerder genoemde ECHA Risicobeoordelingsmethode. 

Opgemerkt dient te worden dat een hartslag in rust niet hetzelfde is als een tijdelijk verhoogde 
hartslag. Dit feit wordt benadrukt door het BfR in haar oordeel uit maart 2021 inzake 
nicotinezakjes.9  In haar beoordeling concludeert het BfR dat het effect van nicotine op de 
hartslag van voorbijgaande aard is en afneemt ongeacht de aanhoudende hoge concentraties 
nicotine in het bloedplasma. Deze conclusie duidt erop dat tolerantie van het menselijk lichaam 
voor de cardiovasculaire effecten van nicotine snel optreedt, net zoals een aanzienlijke 
tolerantie voor de effecten van nicotine op de hartslag. Daarnaast valt de plasmablootstelling 
die voortvloeit uit het gebruik van nicotinezakjes binnen het "therapeutisch" bereik en heeft het 
product geen ernstige bijwerkingen of stopzettingen wegens bijwerkingen gekend in de 
onderzoeken van Lunell et al. (2020)10  en Rensch (2021)11 . 

Roken verhoogt het risico op het ontwikkelen van cardiovasculaire aandoeningen. Er zijn echter 
verschillende wetenschappelijke publicaties die poneren dat de inname van nicotine op zichzelf 
niet dezelfde nadelige invloed zou hebben op het ontwikkelen van cardiovasculaire 
aandoeningen. Het onderzoek van Clark et al. (2019) 12 , bijvoorbeeld, stelt dat verschillende 
epidemiologische onderzoeken gemeld hebben dat er geen verband is tussen het gebruik van 
Zweedse "snus" en een verhoogd risico op een hartinfarct of ischemische hartziekte. Een 
onderzoek dat gegevens heeft gebruikt van het cohort van Zweedse bouwvakkers en dat zich 

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de potentiële risico's voor de volksgezondheid in samenhang met het 
gebruik van navulbare elektronische sigaretten, Brussel, 20.5.2016, COM (2016) 269. 

https://echa.europa.eu/documents/10162/23665416/clh  opinion nicotine 5579 en.pdf/0 I 03fadb-e945-4839-c4f4-17d20854adf0  

Gesundheitlichen Bewertung des BFR 20-0203-03/002-11497361 Vorlaufige gesundheitliche bewertung von nikotinbeutelchen Marz 2021. 

10  Lunell E et. al. Pharmacokinetic Comparison of a Novel Non-tobacco-Based Nicotine Pouch (ZYN) With Conventional, Tobacco-Based 
Swedish Snus and American Moist Snuff, Nicotine & Tobacco Research, 2020, 1-7. 

"Nicotine pharmacokinetics and subjective response amone adult smokers using different flavors of offlt nicotine pouches compared to 
combustible cigarettes 1 SpringerLink  
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richtte op onderzoek naar de incidentie van boezemfibrilleren constateerde dat het 
onwaarschijnlijk is dat het gebruik van snus leidt tot verhoging van enig risico. 

Gezien het vorenstaande verzoeken wij u niet te snel definitieve conclusies te trekken en om 
rekening te houden met wetenschappelijk bewijs en praktische ervaringen uit andere EU-
lidstaten en daarbuiten, in het bijzonder de definitieve risicobeoordeling van het BfR. We willen 
ook graag de aandacht vestigen op hoe deze categorie gereguleerd is in landen zoals 
Denemarken, Hongarije, de Tsjechische Republiek, alsmede de ontwerpregelgeving in Zweden. 

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze brief of verdere vragen hebben inzake de 
relatieve veiligheid van nicotinezakjes verzoeken we u vriendelijk contact met ons op te nemen. 

Hoogachtend, 

Cecilia Kindstrand Isaksson 
Director 
Public Affairs 

aswedishmatch.com  
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