
Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: samenvattend opdracht rivm smaakjesverbod 
dinsdag 3 november 2020 19:35:10 

Doc. 2 

Dankjewel. 
Ik zal dit plan bespreken met mijn afdelingshoofd en eventuele andere betrokkenen en 
kom daarna bij je terug. 

Ik kan alle dagen muv dinsdag 24 nov. 

Groet, 

EM. 

From: 	 @minvws.nl> 

Sent: dinsdag 3 november 2020 10:34 

To: [c) 
	

@rivm.nl> 

Cc: 	• 	 @minvws.nl> 

Subject: FW: samenvattend opdracht rivm smaakjesverbod 

Hoi 

Zoals beloofd bij deze een opzet zoals we dit vorige week tijdens het overleg hebben 
besproken. Ik werk even wat minder deze periode, dus vandaar dat het wat langer heeft 
geduurd. 

Opzet verzoek RIVM smaakjesverbod 

1. Jullie formaliseren de eerdere concept analyse van de smaakstoffen in vloeistoffen met 

een tabakssmaak uit het onderzoek uit 2017. 

2. Jullie organiseren de uitvraag aan de industrie met de vraag of zij sinds 2017 vloeistoffen 

met een tabakssmaak aan EU-CEG hebben toegevoegd. De industrie wordt geïnformeerd 

over het doel van deze uitvraag en geven daarbij aan welke stoffen uit de selectie op van 

de data tot 2017 zijn gekomen. 

3. Jullie analyseren de vloeistoffen die uit de uitvraag naar voren zijn gekomen en vullen de 

eerdere analyse eventueel aan met extra smaakstoffen die zijn aangetroffen. 

Daarnaast heb ik contact gehad met de Canadezen en beloofd wat data aan te dragen waarop 
wij met hen in gesprek kunnen gaan over de smaakjes. 
Bij deze een paar suggesties: 
Maandag 16 november 15.30 
Dinsdag 17 november 15.30 
Maandag 23 november 15.00 of. 16.00 
Dinsdag 24 november 16.00 
Maandag 30 november 15.30 

Groet 

Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP) 
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 E3 1 Den Haag 
(o7n)10.27e 
1.2.eminvws.ni  1 wvvw.rijksoverheid.n1  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nlien  Committed to health and sustainability 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

voorstel stoffen tabaksliquids 
vrijdag 18 december 2020 15:56:02 
Voorstel totstandkoming lijst met toeoestane stoffen in eliouids naar VWS.docx 

Beste 

Als afgesproken hierbij twee opties voor het werk opstellen van de limitatieve lijst met 
aangewezen additieven. 
Ik denk dat deze schatting ruim genoeg is om te zorgen dat het later niet tegenvalt in 
het uiteindelijke budget. 

Mocht je nu nog vragen hebben, dan ben ik nog tot ongeveer vijf uur bereikbaar. 

Fijne dagen! 

Groet, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health and sustainability 



Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone. 

Buitereikwijd e ver oek 
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Van: 	10.2.e Aan: 

Cc: 	 10.2.e 
Onderwerp: 	Stukken voor online kwartaaloverleg op donderdag 4 februari van 13.00-16.00 uur 
Datum: 	vrijdag 29 januari 2021 17:33:22 
Bijlagen: 	Concept verslaq tabaksprojecten RIVM oktober 2020 -januari 2021.docx 

;Invwa.nir; 

Beste collega's, 

aangehecht vinden jullie de voortgangsrapportage (oktober 2020-januari 2021) over de 
tabaksprojecten. Deze rapportage wordt besproken tijdens het kwartaaloverleg op 
donderdag 4 februari van 13.00-16.00 uur via GoToMeeting. 

Mochten jullie nog extra agendapunten in willen brengen, dan kan dat via de mail of 
tijdens de vergadering. 
Graag ook jullie aandacht voor de nog openstaande actiepunten. 
Goed weekend en tot volgende week! 

Groet, 

Olg2ffilti  

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
Centrum voor Gezondheidsbescherming (GZB) 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 91 3721 MA Bilthoven 
Tel 030 {) :441' 
Aanwezig: ma, di, do, vr 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1  De, zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health and sustainability 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: voorstel stoffen tabaksliquids 
Datum: 	 maandag 8 februari 2021 20:00:00 
Bijlagen: 	 offerteverzoek rivm smaakstoffen e-liquids.docx 

Hoi nam, 
Bij deze! Ik heb gebruik gemaakt van jouw eerdere stuk, om het zo makkelijk mogelijk te 
houden. Laat maar weten als er nog iets ontbreekt in jouw ogen oid! 

G roet .3I2&  

Van: 	 @rivm.nl> 
Verzonden: donderdag 4 februari 2021 16:12 

Aan#111~11~11@minvws.nl> 
CC: 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: voorstel stoffen tabaksliquids 

Hallo 10.2.e , 

Dat is fijn, dankjewel. Na de categorisering moet I0gr:04  gaan rekenen, gaan we met 
jullie scenario's bekijken en moeten we het nog opschrijven. Ik denk dat juli het product 
opleveren, moet lukken. 

Wat willen jullie graag als product, een rivm briefrapport, een nota, een factsheet, een 

Als je mij de concept offerteaanvraag toestuurt, kan ik nog reageren en kunnen we het 
daarna formaliseren. 

Hartelijke groet, 

From:  1-0727677~®11(@minvws.nl>  
Sent: donderdag 4 februari 2021 13:56 

T°:1"111111~@rivm.nl>  
Cc: 	 Pminvws.nl>  
Subject: RE: voorstel stoffen tabaksliquids 

Hoi 10.2.e 

Ik ben alvast begonnen. Wat zijn realistische termijnen voor julie? 1 maart-1 juli 2021? 

Groet Mi.1 

Van: 	 Rrivm.nl>  
Verzonden: donderdag 4 februari 2021,12:54 
Aan 	 Pminvws.nl>  
CC 	 Pminvws.nl>  
Onderwerp: RE: voorstel stoffen tabaksliquids 

Hallo 10.2.&' en 10.22, 
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Goed nieuws, het aantal nieuw te categoriseren e-liquids is kleiner dan gedacht. 
is klaar met haar project en zij zal meehelpen met het categoriseren, 

opnieuw een meevaller (pgigraitkffigéle2Cret4~ ). Zij kan daar tweede helft 
februari aan werken. 

Dat betekent wel dat wij nu van jullie graag spoedig uitsluitstel krijgen over de opdracht. 
Wanneer mag ik dat verwachten? 

Hartelijke groet, 

From: 	 Pminvws.nl> 
Sent: donderdag 21 januari 2021 21:12 
To: 	 f@rivm.nl>  
Cc: 	 Pminvws.nl> 
Subject: RE: voorstel stoffen tabaksliquids 

Hoi 10.2.e , 

Excuses, ik was dit even vergeten. Door de val van het kabinet hebben we meer tijd genomen 
voor het smaakjesverbod. Dit betekent dat ook de druk achter jullie opdracht minder is. Het 
overleg van morgen is daardoor misschien ook niet per se nodig. Ik ga morgen of maandag 
even aan de slag voor de offerteaanvraag! 

Groet lam 
Van: 	 Rrivm.nl>  
Verzonden: donderdag 21 januari 2021 21:08 
Aan: 	 (@minvws.nl>  
CC: 	 Pminvws.nl> 
Onderwerp: RE: voorstel stoffen tabaksliquids 
Urgentie: Hoog 

Hallo Mg en p, 

Een kleine herinnering. Morgen om 11 uur hebben we overleg. 
Misschien kan ik dat overleg beter verzetten? 
Graag hoor ik. 

Groet, 

From: 	 Pminvws.nl> 
Sent: vrijdag 15 januari 2021 16:57 
To: 	 (rivm.nl> 
Cc: 	 l@minvws.nl>  
Subject: RE: voorstel stoffen tabaksliquids 

Hoi 

Dat gaan we doen! Fijn weekend! 
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Groet» 

Verzonden met BlackBerry Work 

(www.blackberry.com)  

Van:10;27w' 	 1Privm.nl>  
Datum: vrijdag 15 jan. 2021 3:50 PM 

Aan: 	 @minvws.nl>  
Kopie: • Pminvws.nl>  
Onderwerp: RE: voorstel stoffen tabaksliquids 

Hallo asgrt en Weg,  
Zouden jullie voor volgende week vrijdag kunnen laten weten hoe het verder gaat met 
deze opdracht? 
Volgende week vrijdagochtend heb ik een overleg om eea in gang te zetten en het is fijn 
om dan te weten waar we naar toe werken. 

Fijn weekend! 

Groet, 

From: 	 (ffl minvws.nl> 
Sent: woensdag 13 januari 2021 14:49 

To: 	 Priym.nl>  
Cc :V:). 	 Rminvws.nl> 
Subject: RE: voorstel stoffen tabaksliquids 

Hoi 

Nogmaals dank voor het toezenden van het stuk. Door vakantie en drukte heeft mijn reactie 
iets langer geduurd, mijn excuses daarvoor. ffaill en ik hebben het besproken en we zouden 
graag willen dat jullie het tweede voorstel gaan uitvoeren. We ontvangen dan ook graag een 
officiële offerte voor deze opdracht. Daar waar jullie mogelijkheden zien om de werkzaamheden 
te vereenvoudigen(bijvoorbeeld jullie voorstellen om de classificering van de smaak te beperken 
of goedkopere krachten in te schakelen zoals studenten), staan we hier uiteraard positief 
tegenover. 

Groet ipze. 

Van 	1 	 @rivm.nl>  
Verzonden: vrijdag 18 december 2020 15:56 
Aan: 
	 (minyws.nl>  

CC: 	 Rminvws.nl>  
Onderwerp: voorstel stoffen tabaksliquids 

Beste  19221A 

Als afgesproken hierbij twee opties voor het werk opstellen van de limitatieve lijst met 
aangewezen additieven. 
Ik denk dat deze schatting ruim genoeg is om te zorgen dat het later niet tegenvalt in 
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het uiteindelijke budget. 

Mocht je nu nog vragen hebben, dan ben ik nog tot ongeveer vijf uur bereikbaar. 

Fijne dagen! 

Groet, 

10.2.e 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/e,n  Committed to health and sustainability 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzehder te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.nl  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, yoU are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health and sustainability 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www. rivm. nl  	Committed to health and sustainability 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health and sustainability 
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Van: 	10.2.e Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: voorstel stoffen tabaksliquids 
Datum: 	donderdag 11 februari 2021 19:49:07 
Bijlagen: 	offerteverzoek rivm smaakstoffen e-liauids rt.docx 

Hallo g, 
Hartelijk bedankt. Ik heb een paar kleine suggesties en opmerkingen toegevoegd. Kun 
je je daar in vinden? 
Als je me een aangepaste, formele versie stuurt, dan zorg ik dat er snel een offerte 
komt. Die zal ik ook eerst via de informele weg sturen, om af te stemmen. 

Goed weekend! 

Groet, 

10.2.eN. 



Offerte 

Ministerie / Directie 
Programma 
Programmahouder 
Contactpersoon 
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

1. 	Algemene gegevens 

Versiedatum 
Versienummer 
Opdrachtnr, OG 
Opdracht titel 
Startdatum opdracht 
Einddatum opdracht 
Opdrachtkosten huidig jaar 

- Waarvan programma 
- Waarvan apparaat 

Opdrachtkosten levensduur 
- Waarvan programma 
- Waarvan apparaat 

Toelichting opdrachtkosten 
Wettelijke taak 
Toelichting op wettelijke taak 
Wijze van verstrekking 
Type opdracht 
Toelichting indien 'anders' 
Sturing 

26.02.2021 
1.0 
2021 ADD.RBB.02 
Smaakstoffen e-liquids smaakjesverbod 
01.03.2021 
01.09.2021 
€ 83.880 
€ 2.000 
€ 81.880 
€ 83.880 
€ 2.000 
€ 81.880 
N.v.t. 
Nee 
N.v.t. 
Additioneel 
Onderzoek/Advisering 
N.v.t. 
Output 

2. 	Opdrachtgever 

Ministerie van VWS 
RBB 

3. 	Opdrachtnemer 

rbirecteur 
Adv. accountmanagement 

itRelatiebeheerder 
Offerteschrijver 
Opdrachtnr. SAP 

.2.e 
V/050440/01 

4. 	Offerteverzoek 

Beleidscontext:  
Op basis van de inventarisatie van het RIVM zal de lijst met toegestane smaakstoffen voor e- 
liquids worden opgesteld die in een ministeriele regeling zal worden opgenomen.  
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Opdrachtbeschriiving:  
Om het reguleren van smaken anders dan tabak in vloeistoffen voor e-sigaretten mogelijk te 
maken, wordt enkel nog het gebruik van additieven toegestaan die gezamenlijk een tabakssmaak 
creëren. Bij ministeriële regeling zal een limitatieve lijst van smaakbepalende additieven worden 
vastgesteld die zijn toegestaan in vloeistoffen voor e-sigaretten. Door slechts bepaalde 
smaakbepalende additieven in vloeistoffen toe te staan, kan bij het toezicht al op basis van de 
opgegeven ingrediënten worden gecontroleerd of aan het verbod wordt voldaan. Daarnaast kan bij 
twijfel of het product aan de regelgeving voldoet op basis van chemische analyse worden 
vastgesteld welke additieven in de vloeistoffen aanwezig zijn. 
Voor het samenstellen van de lijst zal worden gekeken welke smaakbepalende additieven op 20 
juni 2020, het moment voorafgaand aan het afkondigen van het verbod op smaken anders dan 
tabakssmaak, toegevoegd waren in vloeistoffen met een tabakssmaak. Dit wordt gedaan op basis 
van de gegevens die producenten zelf aanleveren in het Europese Common Entry gate 
systeem(EU-CEG). Langs deze weg wordt het RIVM gevraagd een lijst op te stellen van alle 
additieven in bekende vloeistoffen met een tabaksaroma, op basis van de data uit EU-CEG. Deze 
lijst zal worden gebruikt om vast te stellen welke additieven nog zullen worden toegestaan om een 
tabaksaroma te creëren. 

Het RIVM zal op basis van bevindingen uit het EU-CEG en op basis van de literatuur voorstellen 
doen voor de lijst van stoffen. Aangezien in het CEG niet wordt opgegeven welke smaak liquids 
hebben, is het nodig de liquids zelf te categoriseren naar smaak. 
Na die categorisering zullen we voor stoffen in de tabaksliquid analyseren: 

1. Wat de ratio is van het voorkomen van stoffen in liquids in de tabakscategorie tov andere 
categorien (totale set, gemiddelde categorie, evt hoogste categorie). 

2. In hoeveel % van de liquids deze stof voorkomt. 
3. Of de stof geassocieerd is met tabak qua geur en smaak (op grond van literatuur en 

smaakstoffendatabases zoals de Leffingwell database). 

Raakvlakken met andere opdrachten:  
N.v.t. 

Samenwerking en internationale aspecten:  
NVWA. 

5. 	Plan van aanpak 

Het RIVM zal een lijst opstellen van additieven in e-liquids met een tabaksaroma, op basis van de 
data uit het Europese Common Entry Gate systeem (EU-CEG). Deze lijst zal worden gebruikt om 
vast te stellen welke additieven nog zullen worden toegestaan om een tabaksaroma te creëren. 

Voor het samenstellen van de lijst zal worden gekeken welke smaakbepalende additieven op 20 
juni 2020, het moment voorafgaand aan het afkondigen van het verbod op smaken anders dan 
tabakssmaak, toegevoegd waren in vloeistoffen met een tabakssmaak. Dit wordt gedaan op basis 
van de gegevens die producenten zelf aanleveren in het EU-CEG. 

Aangezien in het EU-CEG niet wordt opgegeven welke liquids een tabaksaroma hebben, is het 
nodig de liquids zelf te categoriseren naar smaak. We zullen de gecategoriseerde dataset uit 2017 
gebruiken, die we hebben opgesteld volgens een methode zoals gepubliceerd in de  
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

wetenschappelijke literatuur (Krsemann et al. 2020. doi:10.1136/tobaccocontrol-2019-055447). 
Deze set vullen we aan met liquids die sindsdien in het EU-CEG zijn aangemeld, tot 20 juni 2020. 
Deze liquids gaan we categoriseren op hoofdcategorie, met uitzondering van tabak, waar we ook 
informatie over de aan/afwezigheid van een secundaire smaak (zoals menthol) nodig hebben. 
Liquids die niet meer actief zijn, worden verwijderd uit de totaalset. 

Na de categorisering zullen we voor stoffen in de tabaksliquid o.a. analyseren: 
1. Wat de ratio is van het voorkomen van stoffen in liquids in de tabakscategorie i.v.m. 

andere categorieën (totale set, gemiddelde categorie, evt. hoogste categorie). 
2. In hoeveel °h van de liquids deze stof voorkomt. 
3. Of de stof geassocieerd is met tabak qua geur en smaak (op grond van literatuur en 

smaakstoffendatabases zoals de Leffingwell database). 

Op basis van verschillende keuzes in afkappunten voor 1 en 2 en de smaakomschrijving in 3 
houden we verschillende sets van stoffen over. Voor deze sets zullen we onderzoeken in hoeverre 
de huidige liquids met tabaksmaak uit het EU-CEG hiermee te maken zijn. Ook zullen we nagaan 
of we nog extra stoffen gevonden hebben in ons analytisch-chemisch onderzoek (Krsemann et al. 
2020. doi:10.1016/j.jpba.2020.113364). 

Het RIVM zal op basis van bevindingen uit het EU-CEG en op basis van de literatuur voorstellen 
doen voor de lijst van stoffen. Deze worden met VWS besproken. Advies van de NVWA, vanuit 
handhavingsperspectief, zal ook worden gevraagd. 

De aanpak en de verschillende lijsten worden gerapporteerd in een RIVM briefrapport. Hierin 
worden ook de consequenties van de keuzes voor een bepaalde lijst beschreven, zodat VWS een 
gefundeerde keuze kan maken. Conceptversie 1 juli 2021, eindversie 1 september 2021. 

6. Raakvlakken met andere opdrachten 

Binnen NVWA kennisopdracht 9.7.1 zal in 2021 een voorstel worden gedaan hoe handhaving van 
deze lijst chemisch-analytisch ondersteund kan worden. Ook zal een start gemaakt worden met 
het implementeren van deze methode. 

7. Samenwerking en internationale aspecten 

N.v.t. 

8. Productenkalender 

Productnr. OG 	Productomschrijving 
01 	 Toegestane smaakstoffen e-liquids  

Opleverdatum 
01.09.2021 
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

9. 	Kosten producten en diensten 

Productnummer OG 	01 
Titel product 	 Toegestane smaakstoffen e-liquids 
Opleverdatum 	 01.09.2021 
Productnummer RIVM 	V/050440/01/AA 
Type product 	 Rapportage 
Toelichting indien anders 	N.v.t. 
Sturing 	 Output 
Productkosten huidig jaar 	83.880 
- Waarvan programma 	2.000 
- Waarvan apparaat 	81.880 
Productkosten levensduur 	83.880 
- Waarvan programma 	2.000 
- Waarvan apparaat 	81.880 
Toelichting productkosten 	N.v.t. 

Specificatie 	 Aantal 2021 	2021 	2022 	2023 	2024 
[ Expert tarief 	 100 	14.900 	0 	0 	0 
Hoog tarief 	 440 	55.880 	0 	0 	0 

i`Midden tarief 	 100 	11.100 	0 	0 	0 
',' Laag tarief 	 0 	0 	0 	0 	0 
Sub-totaal 	 640 	81.880 	0 	0 	0 

[ Materiële kosten 	 2.000 	0 	0 	0 
Totaal kosten (bruto) 	 83.880 	0 	0 	0 
-/- opbrengst derden 	 0 	0 	0 	0 
Totaal kosten (netto) 	 83.880 	0 	0 	0 
- Waarvan programma 	 2.000 	0 	0 	0 
- Waarvan apparaat 	 81.880 	0 	0 	0 

Pagina 4 van 4 
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Van: 
Aan: 
co 

Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Prioriteit:  

additionele offerte "Smaakstoffen e-liquids smaakjesverbod" 
dinsdag 9 maart 2021 12:20:38 
20210226 Add.offerte "Smaakstoffen e-liouids smaakjesverbod".odf 
026-2021 dhr.170-2M  . p d f 
Hoog 

Geachte 

Hierbij doen wij u toekomen de additionele offerte "Smaakstoffen e-liquids 
smaakjesverbod" incl. de aanbiedingsbrief. 

Met vriendelijke groet, 

Volksgezondheid en Zorg 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

Postbus 1 
3720BA Bilthoven 
f31 (0)6  

Secretariaat 
secretariaat.dV&Zarivm.n1  
+31 ( «rgigr'' 



Ons kenmerk 

026/2021 V&Z MV/AD/ma 

Bijlage(n) 
1 

Kop 
Mw. 
Mw. 
Mw. 
M w. 

4 :11 

Versie: 1.0 

itm5P, om Volksgezondheid en Zorg 

Doc. 12 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 1 3720 BA Bilthoven 

Ministerie van VWS 
Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie 
T.a.v. de heer drs. 
Postbus 20350 
2500 EJ DEN HAAG 

T 0393/:=&e 
info@rivm.ni  

A. van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
www.rivm.ni  

KvK Utrecht 30276683 

Datum: 	9 maart 2021 
Betreft: 	Aanbieding additionele offerte 'Smaakstoffen e-liquids 

smaakjesverbod' 

Geachte heer19;gM, 

In vervolg op het door mevrouw LQ.2,7td op 16 februari 2021 per e-mail 
ingediende offerteverzoek, bieden wij u hierbij de offerte voor de additionele 
opdracht 'Smaakstoffen e-liquids smaakjesverbod' aan. Deze additionele opdracht 
wordt uitgevoerd binnen het programma 5 Risicoschatting en -beoordeling ten 
bate van Beleid (RBB). 

Voor de door het RIVM uit te voeren activiteiten en kosten verwijs ik u graag naar 
de inhoud van de bijgaande offerte, die een looptijd heeft van 1 maart 2021 t/m 
1 september 2021. De totale kosten voor deze additionele offerte bedragen 
€83.880. 

De Raamafspraken Rijksopdrachtgevers - RIVM gelden voor deze additionele 
offerte. 

Indien u akkoord gaat met deze additionele offerte, ontvangen wij graag spoedig 
een opdrachtbrief. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
offerteschrijver mevrouw wroyi of mevrouw g g 	, 
~E RE 

Met vriendelijke groet, 

Volksgezondheid en Zorg. 

Status: Definitief 	 Pagina 1 van 1 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: overleg over lijst met toegestane stoffen, 
dinsdag 30 maart 2021 16:59:11 

@rivm.nl> 

CC: Ei~1111~1.11 pminvws.n1>; re 
>4 re Rnywa.n1>; @rivm.nl> 
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Gelukkig! En 	en ik kunnen ook, dus we zijn al een heel eind. 

From: 
Sent: dinsdag 30 maart 2021 16:56 
To: 5, ei 9; 	 @minvws.n1>; ibrj,$"- 
Cc: 	er 	 ' @minvws.nl>., 

@rivm.nl> 
Subject: RE: overleg over lijst met toegestane stoffen, 

Is voor mij ook mogelijk. 
Groet 

Van : 9:W1 Batffitelg  @m invws.nl> 
Verzonden: dinsdag 30 maart 2021 16:54 
Aan: 	 @rivm.nl> 

Onderwerp: RE: overleg over lijst met toegestane stoffen, 

Hoi 1T1.2.t , 

Het spijt mij maar ik heb verkeerd gekeken in de agenda.1023-21':-' en ik kunnen vanaf 15.00 uur 
op 6 april.. excuses! 

Groetjes 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: @rivm.nl> 
Datum: dinsdag 30 mrt. 2021 3:37 PM 

Aan MaliggeMil§Pminvws.nl> 
Kopie: 	 (ffl minvws.d>, e ,Pft-.. 

WRIEMPnvwa.nl>, 	 @rivm.nl> 
Onderwerp: RE: overleg over lijst met toegestane stoffen, 

Hallo 

Geen probleem, het was een gentle reminder 
Super dat jullie dinsdag 6 april kunnen. 'pr.,  kan dan ook. 	en ik stellen voor van 
14-15.30. Hij zal dan de resultaten presenteren en jullie ook wat vragen voorleggen. 
Daarna kunnen we weer verder met ons onderzoek. 

Ter info: ik sprak 	 gisteren. Zij weten nog steeds niet welke kant ze 
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opgaan, al hebben ze al een lijst met stoffen klaarliggen voor het geval zij ook kiezen 
voor een lijst met toegestane stoffen (maar die kan hij nog niet delen). Als jullie dat 
goed vinden, zou ik hem graag tzt de conceptversie van het rapport laten lezen. Zij 
hebben er veel verstand van en hun kritische commentaar lijkt me nuttig. 

Hartelijke groet, 

From 	 (@minvws.nl>  
Sent: dinsdag 30 maart 2021 13:06 
To: 	 @rivm.nl> 
Cc: 

	

	 Pminvws.n1>;  1.111111Mtla.' 
(@nywa.n1111.1111111~1~Rrivm.nl>  

Subject: RE: overleg over lijst met toegestane stoffen, 

Hoi 10.2.e , 

Dank voor de reminder en excuses dat ik nog niet had gereageerd. Bit 

Wij zou ed bije. aankomende dinsdag 6 april in de middag na 14.00 uur kunnen? En anders op 
woensdagen( 	y;  ajgWYCZ:WWWMPI?), of volgende week vrijdag 9 april in de 
ochtend. 

Groet 

Van: 	 (@rivm.nl>  
Verzonden: dinsdag 30 maart 2021 13:00 
Aan: 	 l@minvws.nl>  
CC: 	 l@rninvws.n1>;  M.1.1~111111~1 

@nywa.n1>~1111~111.Rrivm.nl>  
Onderwerp: RE: overleg over lijst met toegestane stoffen, 

Hallo EM], 

Graag nog je aandacht voor dit bericht. 

Groet, 

Sent: dinsdag 23 maart 2021 16:44 
To: 	 (@minvws.n1)  10.2.e Prninvws.nl> 
Ccill~111111~11.1(Wminvws ril) 10.41r1@minvws.n1>;  10.2.e 

nvwa.ni>,  10.2.e 
rivm.nl>  

Subject: overleg over lijst met toegestane stoffen, 

Hoi ME, 

Wij hebben eerste resultaten voor het lijst met toegestane stoffen project. 
Om efficient verder te gaan, moeten we nu enige keuzes maken, die we graag met jullie 
willen bespreken. 

IY,t7kPIN 
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Ik zou graag een overleg willen plannen met 	, mij, jou en mogelij 
flt9ta Anderen uit ons team kunnen ook aanhaken, indien beschikbaar. 
Als dat kan, op redelijk korte termijn, bijv volgende week. 
Een uur is genoeg. 

en 

Graag hoor ik! 

Groet, 

IDJ2411 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health and sustainability 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt II verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health and sustainability 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
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Achtergrond 

• Verbod op e-liquids met smaken anders dan 
tabakssmaak 

• Limitatieve lijst van smaakbepalende additieven, 
voor toezicht op ingrediënten en eventueel 
controle door chemische analyse 

• Startpunt: welke ingrediënten gebruikt in 
vloeistoffen met een tabakssmaak (zonder 
secundaire smaak) voorafgaand aan verbod 

• Gegevens producten aangeleverd door 
producenten/importeurs via Europese Common 
Entry Gate systeem (EU-CEG) 



Aanpak tot nu toe b,5 

• EU-CEG data, stand 20 juni 2020 
• 38957 e-sigaret producten actief op NL markt 

- Deel betreft 'clevice-only' of ‘parts' 
- 28556 liquids voor analyse 

• Indeling in smaakcategorieën 
- Hoofdgroep flavor wheel 
- Tabak met/zonder secundaire smaak 
- Eerdere indeling (2017) hergebruiken 

• Tabel met aantallen (smaak)stoffen per categorie 
• Criteria om tot lijst te komen 

3 





. 2017 en 2020 redelijk vergelijkbaar 
Flavor category N liquids 

9bage 	%agel 

96age 2017 set 2020 setIChange? 

tobacco (- sec flavor) 	3366 	11.8 

tobacco (+ sec flavor) 	855 

menthol/mint 

11.9 11.6 

3.0 3.2 2.8 

2001 7.0 6.4 7.7 up 

nuts 0.7 0.8 0.8 215 

spiCeS 	 259 0.9 1.0 0.8 

coffee/tea  706  2.5  2.7  2.2  down 

alcohol 419  1.5  1.9  1.0  down 

other beverages 1313 4.6 4.6 4.6 

fruit (berries) 10.7 14.2 3510 up 

fruit (citrus) 920 3.2 3.4 3.1 

12.3 

fruit (tropical) 1946 	6.8 	5.9 7.9 up 

fruit (other) 14.4 13.1 39041 	13.7 

dessert 22121 	7.7  8.0  7.4 

candy 9911 	3.5  3.6  3.4 

other sweets 10361 	3.6 down 3.2 4.0 

other flavors 3031 	1.1 0.9 1.3 

unflavored 1.7 1.5 

12.3 down 16.4 not classified 

Tota I 

	

459 	1.6 

	

4141 	14.5 

	

28556 	100.0 100.0 100.0i  



• Naamgeving ingrediënten niet altijd eenduidig 
- Chemische stof met meerdere namen (nicotine, 

nikotin, 3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridine) 
- Biologische stof met meerdere namen 

(pepermunt extract, Mentha piperita extract) 
- Mengsels met onbekende samenstelling 

(Cowboy biend, Other flavouring, Aróme, ...) 
• Uitgaan van CAS-number 

- Altijd duidelijke definitie 
- 1981 unieke CAS-numbers in alle liquids 

630 unieke CAS-numbers in tabaksliquids 
(zonder secundaire smaak) 
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• Veel stoffen die weinig 
voorkomen, weinig 
stoffen die vaak 
voorkomen 

• Aantallen nemen 
geleidelijk af, volgen 
scale-free distribution 
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Data ingrediënten 

• Alle liquids: 1981 stoffen, 1661 smaakstoffen 
• Tabaksliquids: 630 stoffen, 503 smaakstoffen 
• Opmerkingen 

- Niet alle stoffen zijn smaakstoffen 
- Smaakstof in EU-CEG niet altijd als zodanig 

aangegeven, handmatig gecontroleerd 
• Lijst bevat nog aantal mengsels 

- Cocoa extract, tobacco extract, caramel, honey, 
- Lastig voor handhaving en labanalyses 

• Lijst bevat "dubbele" met verschillend CAS-number 
- Menthol & L-menthol, vanilline & vanilla extract, ... 
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tabaksliquids, 503 wel 
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Verdere eisen daaraan:_ 
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Voorbeelden 

• Inzicht puntenwolk 
met voorbeelden 

• Afkappunten kiezen 
• Ratio: 1 
• Frequentie: 0.5% 

1 	2 	5 10 20 	50 100 200 500 1000 
Aantal tabaksliquids 

0.1% 0.2% 0.5% 1% 2% 	5% 10% 20% 
Percentage tabaksliquids 
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Aantal tabaksliquids 

Smaak kort %tabak % totaal Database name Ratio 
Geroosterd 2,3,5-Trimethylpyrazine • Vaak in tabak 2,3-Dimethylpyrazine 

20.1 5.8 3.44 
Geroosterd 12.5 2.7 4.60 
Noot-chocolade 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine 9.7 2.7 3.65 

• Zelden elders 
• Specifiek tabak 

Complex beta-Damascone 5.9 2.3 2.63 
Tabanone Fruit-tabak 3.7 0.7 5.40 
Tobacco leaf, aqueous extract Tabak 2.9 

0.7 
14.6 

0.7 4.24 
5-(Hydroxymethyl)-2-furfural Hooi-tabak 0.4 1.68 

TABAKACHTIG 
TABAKACHTIG 
TABAKACHTIG 

,TABAKAQrrl 

rAcetylpyrazine 
Guaiacol 

- 2-Methoxy-3-methylpyrazine 

Popcom-noot 
Rook-vanille  
Hazelnoot  
Zoet-rook  
Fruit-caramel 

6.7 2.19 A 	e A o ooá6á 
5.6 4.5 1.25 
1.7 0.6 2.69 

2-Methoxy-4-vinylphenol 0.9 0.3 2.70 
Ethyl maltol 32.9 31.2 1.05 0 0 
Cyclotene / 2-Hydroxy-3-methylcy 0 Caramel 24.4 8.6 2.82 
Cocoa extract Cacao 4.2 1.4 3.10 0 0 
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Voorbeelden 

Anijs 
Kruidnagel 
Kaneel 

IT 
IT 

JIT 

UIT 
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ET 
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o á 	D ®o ooi oo 

o o 

Kers-vanille 
Gras 
Framboos 
Vanille  
Fruit-caramel 
Zoetstof  
Caramel 

Piperonal 
cis-3-Hexenol 

03 - 

In 

c) 

1.1 
0.5 1158 

1661 
0.0 
5.3 

0.0 
0.2 

1 2 	5 10 20 50 100 200 
Aantal tabaksliquicis 

500 1000 

0.1% 0.2% 0.5% 1% 2% 	5% 10% 20% 
Percentage tabaksliquids 

%tabak Smaak kort % totaal Ratio Database name 
Menthol dl-Menthol 3.4 6.4 0.53 • Vaak in tabak 

• Vaker elders 
• Niet specifiek 

WS-3 N-Ethyl-2-(isopropyl)-5-me Koel 0.5 3.1 0.16 IIDEN 
IDEN 
IDEN 

para-Anisaldehyde 7.7 4.6 0.60 
Eugenol 1.6 5.0 0.32 

Cinnamaldehyde 0.9 3.4 0.25 
Furaneol Strawberry fu ra non e Ananas-aardbei 9.6 19.0 0.50 
Ethyl acetate 5.4 20.8 Wijn  

Ananas-banaan 
0.26 

Ethyl butyrate 4.1 30.1 0.14 
3.3 8.4 0.40 
1.3 17.6 0.07 

Frambione  Raspberry ketone 
Vanillin 

0.9 9.7 0.09 
21.7 33.8 0.64 0 
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• Zelden in tabak 
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• Alle stoffen gebruikt in 
tabaks(- 2nd smaak)liquids 

• 503 smaakstoffen waarvan 
99 mengsels 

• Relatief veel hiervan zal 
afvallen o.b.v. literatuur 

• Tabaksliquids voor 100% nog 
te maken, andere smaken 
gemiddeld 93% 
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• Stoffen vaker gebruikt in 
tabaksliquids dan in totale 
markt (hier: ratio > 1) 

• 242 smaakstoffen waarvan 
70 mengsels 

• Tabaksliquids gemiddeld nog 
voor 75% te maken, andere 
smaken 23% 
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• Stoffen die redelijk vaak in 
tabaksliquids worden 
gebruikt (hier > 0.5%) 

• 173 smaakstoffen waarvan 
14 mengsels 

• Deel hiervan betreft stoffen 
als vanilline of menthol, die 
zelfstandig of in combinatie 
ook niet-tabakssmaak 
kunnen opleveren 

• Tabaksliquids gemiddeld nog 
voor 94% te maken, andere 
smaken 75% 
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Scenario 4 

• Stoffen gebruikt in minimaal 
0,5% tabaksliquids èn vaker 
dan in andere liquids 

• 96 smaakstoffen waarvan 
13 mengsels 

• Tabaksliquids gemiddeld nog 
voor 72% te maken, andere -- 
smaken 22% 
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Scenario  Scen. 1  Scen. 2  Scen. 3 Scen. 4 
Aantal smaakstoffen 
nog toegestaan 	1661 	503 242 173 96 
Hoeveel % ingredienten zijn er van een gemiddelde liquid nog over 
tobacco(-2nd) 	100 	100  75 	94 72 

97 56, 	.90 53 tobacco(+2nd) 
	

100 
93 	23 	75 22 rest 

	
100 

• Beperking op maken van niet-tabaksliquids (en 
tabak met secundaire smaken) komt vooral door 
eis ratio > 1 (scenario 2 en 4) 

• Scenario 3 rz-- scenario 1 maar met minder stoffen 
• Scenario 4 zscenario 2 maar met minder stoffen 
• 
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Vragen en discussie 

• Welk scenario kiezen? 
- Het blijft altijd mogelijk om e-liquids met een 

niet-tabakssmaak te maken 
- Er zullen altijd bepaalde tabakssmaken niet meer 

te maken zijn 
- Nu naar bestaande e-liquids gekeken, maar 

fabrikanten kunnen natuurlijk ook weer allerlei 
nieuwe/aangepaste varianten maken zodra de 
toegestane lijst bekend is 



Vragen en discussie 
Doc. 14 

Intense, sweet, vanilla like odor; creamy vanilla taste Vanille 0.52 17.7 9.1 Ethyl van i I I in 

Honey extract 0.0 0.1 8.48 Honing Sweet honey 

• Literatuur: stoffen met tabakssmaak toelaten, 
fruit, menthol, ... niet toelaten? 

• Wat te doen met algemene (vaak zoete) smaken? 
- Paar voorbeelden hieronder 
- Maken tabaksliquids aantrekkelijker 

Toelaten: kans hiermee zoete liquids te maken. 
Niet in lijn met geest wet. Toetsen smaakpanel? 

- Niet toelaten: eenvoudiger, maar mogelijk in 
	nadeel van roker die wil stoppen  

Database name Smaak kort % tabak %totaal Ratio 	Lijst 	Flavor description 
Ethyl maltol 
Cyclotene 2-Hydroxy-3-methylcy 
Coma extract 
Vanillin 

Fru it-caramel 
Caramel 
Cacao 
Vanille 

Sweet, fru ity-caramellic cotton candy odor; fruity presente taste 
Very strong, cararnellic-rnaple, lovage odor and taste  
Cocoa/chocolate aroma and flavor  
Powerfu I, creamy, van i I la-I ike odor & smeet taste 

Sweet, fruity, berry, caramellic odor; strawberry, fruity preserve-like 
Artificial sweetener 
Primarily used for coloring purposes; little taste as used 

Maltol  
Sucralose 
Caramel 

Stevia - Rebaudioside A Zoetstof Natural sweetener and flavor modifier 0.1 0.5 0.31 

71 
21 
71 

32.9 
24.4 
4.2 

21.7 

31.2 
8.6 
1.4 

33.8 

1.05 
2.82 
3.10 
0.64 

8.1 
1.4 
1.1 

19.4 
11.2 
1.2 

0.41 
0.12 
0.92 

Fruit-caramel 
Zoetstof 
Caramel 



Vragen en discussie 

• Mengsels zoals tabaksextract, tabaksolie, 
- Samenstelling niet gedefinieerd 
- Mogelijkheid via achterdeur ongewenste stoffen 

in een liquid te introduceren 
- Fabrikant mag bij fabricage wel gebruik van 

tabaksmengsels maken, mits er in het 
eindproduct geen andere stoffen zitten dan die 
op de toegestane lijst? 

• Mengsels anders dan tabak 
- Analytisch lastig 





Meer details 

Aantal stoffen 	1661 	503 	242 	173 
Hoeveel % ingredienten zijn er van een gemiddelde liquid nog over 

56 
95 
	97 

23 	75 

53 
95 
22 

I menthol/mint 
nuts 
spices 
coffeettea 
alcohol 
ioth er beverages 
fruit (berries) es) 
fruit (citrus)  
fruit (tropica I) 
fruit (other)  
dessert  
ca ndy  
other sweets 
other flavors 

93 	20 	68 	20 

	

00 	95 	39 	91 	39 

	

100 	92 	23 	74 	22 

	

100 	95 	43 	85 	42 

	

100 	93 	24 	75 	22 

	

100 	91 	18 II 71 18 

	

100 	94 	1.9 	78 	18 

	

100 	88 	21 	63 	21 

	

100 	92 	18: 	73 	18 

	

100 	93 	20 	72 	20 

	

EX) 	96 	24 	83 	24 

	

1(X) 	94 	28 	76 	27 

	

100 	97 	39 	89 	38 
91 	24 	74 	24 

Scenario 	 Nu Scen. 1 Scen. 2 Scen. 3 Scen. 4 

• Let op nuts, coffea/tea, 
other sweets 

• Unflavored aparte situatie 
• Not classified bevat voor 

groot deel tabak (o.b.v. 
computervoorspelling) 

not classified HEM 95 57 85 55 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

RE: overleg lijst met toegestane stoffen 
dinsdag 6 april 2021 18:02:02 
Smaakstoffen VWS 20210406.00tx  

	Ori 
From: 

Doc. 15 

Hallo 1.0.is 	en Mg.Ï0J,  

Bedankt voor het nuttige overleg van zojuist. Bijgevoegd de presentatie, om nog eens 
na te lezen. Wij gaan nu als volgt verder. 

• In het briefrapport zullen we alle scenario's kort beschrijven. 
• We werken scenario 4 verder uit, omdat VWS graag een restrictieve aanpak wil 

die ook goed handhaafbaar is. 
• We noemen alle stoffen en mengsels die volgens scenario 4 overblijven, op. 
• Van die lijst sluiten we om reden van eenduidigheid en handhaafbaarheid 

mengsels uit. 
• Vervolgens gebruiken we als criterium dat stoffen met een 'zoete' 

smaakomschrijving niet wenselijk zijn, gezien de mogelijkheid om hier liquids 
van te maken die voor jongeren aantrekkelijk zijn. 

• We onderbouwen met argumenten en diverse bronnen hoe we tot de keuze 
komen om stoffen wel en niet op de uiteindelijke lijst te zetten. Ook hier 
kiezen we een restrictieve aanpak. 

• In de discussie bespreken we consequenties van die keuzes, bijvoorbeeld dat 
het uitsluiten van sommige stoffen mogelijk ook de aantrekkelijkheid voor 
rokers verkleint. Ook noemen we daar stoffen die tot veel discussie leidden. 

Mochten hier nog aanvullingen op zijn, dan hoor ik het graag. 

Hartelijke groet, 

Sent: dinsdag 30 maart 2021 15:56 

Subject: overleg lijst met toegestane stoffen 
When: dinsdag 6 april 2021 15:00-16:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, 
Stockholm, Vienna. 
Where: Webex 

Op verzoek van 	verzet 

-- De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. -- 

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Webex-vergadering. 

Deelnemen aan veraaderina 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Prioriteit: 

Hallo riakat  , 

FW: additionele offerte "Smaakstoffen e-liquids smaakjesverbod" 
donderdag 8 april 2021 20:11:18 
20210226 Add.offerte "Smaakstoffen e-liauids smaakiesverbod".odf 
026-2021 dhr. V.2;9.odf 
Hoog 

Wij hebben de offerte aan jullie aangeboden, maar ik heb inderdaad nog geen 
goedkeuringsbrief van jullie gezien. 
Kun jij daar zorg voor dragen? 

Groet, 



Doc. 16 

bit bericht kan informatiebevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health and sustainability 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

wnd. DGV 
	

Deadline: nvt 
	Directie Voeding 

Gezondheldsbescherml 
ng en Preventie 

nota 
(ter beslissing) 	Goedkeuring opdracht RIVM smaakverbod e-liquids 

Paraaf directeur 	Paraaf DGV  

Ontworpen door 
10.2.e 

T o70-.10.2.e 1 

Datum 
30 april 2021 

Kenmerk 

1007423 

Zaaknummer 

1007423-VGP 

Bijlage 

brief 

1 	Aanleiding voor deze nota 
De aanleiding voor deze nota is de opdrachtverlening aan het RIVM in het 
kader van het smaakverbod voor vloeistoffen voor e-sigaretten(e-liquids) 

2 	Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 
We adviseren u akkoord te gaan met ondertekening van de brief. 

3 Samenvatting en conclusies 
Het RIVM onderzoekt welke smaakstoffen er aanwezig zijn in e-liquids die 
voor de Nederlandse markt geregistreerd staan en bekijkt vervolgens of deze 
smaakstoffen meer aanwezig zijn in tabakssmaken dan in andere(zoetere) 
smaken. Daarnaast doen zij ook literatuuronderzoek naar de smaakstoffen. 
Dit gezamenlijk zal tot een rapport leiden wat wij als basis kunnen gebruiken 
voor een limitatieve lijst van nog toegestane smaakstoffen in e-liquids die wij 
in een ministeriele regeling zullen uitwerken. 

4 	Draagvlak politiek 
De amvb voor het smaakjesverbod is 26 april als hamerstuk behandeld in de 
CWIZO. Op 21 mei zal de amvb in de Ministerraad worden behandeld om naar 
de TK gezonden te worden in het kader van de voorhangprocedure. In juni 
2020 is in de coalitie instemming bereikt over het smaakjesverbod. Ook een 
aantal oppositiepartijen hebben aangegeven voorstander te zijn van een 
verbod op zoete smaken. 

5 	Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
Zowel de verkopers als gebruikers van e-sigaretten zoeken regelmatig 
contact met VWS over deze maatregel, aangezien zij hier fel tegen zijn. 

6 	Financiële en personele gevolgen 

Pagina 1 van 2 
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De middelen voor deze opdracht worden gefinancierd uit post 1360000044 
van het bestedingsplan van VGP. Bijgevoegd de e-mail met het informele 
akkoord van Miranda Vroom om deze opdracht uit deze post te financieren. 

7 Juridische aspecten haalbaarheid 
We hopen de ministeriele regeling aan het einde van 2021 gereed te hebben. 

8 	Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Informeel heeft er al afstemming met het RIVM plaatsgevonden over deze 
opdracht. 

9 Gevolgen administratieve lasten 
N.v.t. 

10 Toezeggingen 
N.v.t. 

11 Fraudetoets 
N.v.t. 

Kenmerk 

1007423-VGP 

-------------10.2.e 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

. concep ennisvraag 
woensdag 12 mei 2021 11:41:00 

Rminvws.n1>; 

From 43 
Sent: dinsdag 11 mei 2021 19:43 

@minvws.nl> 

To:g. i r 	3T f 

, k Pminvws.n1>; 
@rivm.n1>; 

LtG.  @minvws.nl> 

Doc. 18 

Haha excuses, ik bedoelde natuurlijk: 
Hoi p,-m . 
Groe 

Van: Lin  
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 11:41 
Aan 'd @rivm.n1>; 

@minvws.nl> 1U 	 2. 

Onderwerp: RE: conceptkennisvraag 2022 
@minvws.nl> 

Hoi KOM, 

Dat moet zeker lukken. Ik kan bijvoorbeeld van 13.30 tot 14.00 aansluiten? 

Groet 'wig 

Van: 

Verzonden: dinsdag 11 mei 2021 19:53 
Aan WEEL 

Rminvws.nl> 

Rrivm.nl> 

Rminvws.n1>; 

Onderwerp: RE: conceptkennisvraag 2022 

Hoi gil 
Prima wat mij betreft, mooi verwoord ook, dank je wel. 
Iets anders: 27 mei hebben we kwartaaloverleg en dan leek het ons interessant een 
update geven over de lijst met toegestane stoffen. 	 .r.9.,)' , kun jij dan ook? Het is van 
13-16, maar we kunnen het in dat tijdsblok evt ook afstemmen op wanneer jij kunt. Al 
ben je natuurlijk de rest van de tijd ook van harte welkom. 

Groet, 

Subject: conceptkennisvraag 2022. 

Hoi 10;- 	en191gffil 
In de bijlage mijn voorstel voor de kennisvragen 2022. Er zijn drie onderwerpen opgenomen: 

Financiering Vicevoorzitter TobLabNet 

Engelstalige publicatie e-sigaretten positieve lijst tabaksliquids (in de vorm van een 
wetenschappelijke publicatie en een Engelstalige factsheet voor beleidsdoeleinden) 

En voor zover mogelijk: 
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- Publicatie standardised cigarette als stip op de horizon: uitstraling, suikergehalte, nicotine, 
filter, smaakstoffen, etc. (in de vorm van een Nederlandstalige factsheet) 

Ik heb de nieuwe onderwerpen geel gemaakt, de rest is min of meer ongewijzigd (behalve de 
jaartallen). 

Lukt het om deze week te reageren of anders maandag? Ik moet het dinsdag inleveren. 

Groet, 

oza 

Van: 	 @rivm.nl> 
Verzonden: maandag 10 mei 2021 21:25 
Aan: 
	 Rminvws.nl> 

CC: 	 Rminvws.n1>;  ggrem" 
Rminvws.nl> 

Onderwerp: RE: eerste ideeën kennisvragen VWS 

Hoi 

Sorry, deze mail was ondergesneeuwd. Ik ga er van uit dat het budget hetzelfde is als in 
2021, alleen dan geindexeerd. Klopt dat? 

Je wilt alle vragen behalve' laten doorlopen. Dan komt er 350-400 uur vrij. De sowieso 
onderdelen kunnen zeker allebei. 150 uur naar vicevoorzitterschap TobLabNet. Dan blijft 
er nog 200-250 uur over. Daarvan kan zeker de Engelstalige publicatie e-sigaretten 
positieve lijst tabaksliquida. Alleen, in een factsheet kun je niet alle details kwijt en we 
hebben nu juist als eerste land (met heel veel dank aan Canada!) een onderbouwde 
methode. Misschien een factsheet met een artikel? Of anders vertaling van het 
briefrapport? 

Daarna kan er denk ik nog wel de Publicatie standardised cigarette als stip op de 
horizon: uitstraling, suikergehalte, nicotine, filter, smaakstoffen, etc. Daarvoor vind ik 
een factsheet zeker een goede vorm. Nederlandstalig? 

Een focusgroep kan niet meer voor dat budget. Om een idee te geven: voor de HTP 
schatten wij dat nu op 200 uur exclusief werving en rapportage. 

We kunnen het morgen verder bespreken. 

Groet, 

From: 	 Rminvws.nl> 
Sent: vrijdag 30 april 2021 19:24 
To: 	 rivm.nl> 
Cc: 
	 @minvws.nl>; 

Rminvws.nl> 
Subject: eerste ideeën kennisvragen VWS 

Hoi 

Vanochtend hebben we jouw ideeën voor de kennisvraag van VWS doorgenomen samen met 
Pieter. De volgende ideeën leken ons goed te passen (en er is ook geen overlap met de NVWA 
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zo): 

Sowieso opnemen 

Financiering Vicevoorzitter TobLabNet 

Engelstalige publicatie e-sigaretten positieve lijst tabaksliquids (in de vorm van een 
factsheet voor beleidsdoeleinden) 

Voor zover mogelijk: 

- Publicatie standardised cigarette als stip op de horizon: uitstraling, suikergehalte, nicotine, 
filter, smaakstoffen, etc. (in de vorm van een factsheet) 

- Accessoires en alternatieve producten: focusgroup nicotineproducten of accessoires (a la 
heated tobacco products vragenlijst, redenen voor gebruik, kennis...) 

Zou je kunnen aangeven hoeveel hiervan binnen de kennisvraag past? En zou je misschien het 
laatste idee iets meer toe kunnen lichten, oa hoe deze vraag verder bouwt op de additionele 
opdracht voor de accessoires waar jullie nu mee bezig gaan? We hadden daarbij ook het idee 
dat het goed is om bij dat idee meer aandacht te geven aan nicotineproducten. 

Groet, 

10.2.e 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan. het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health and sustainability 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijkaan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nlien  Committed to health and sustainability 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 E3 Den Haag 

Directie VGPreventie 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
T.a.v. de heer KM  
Postbus 1 
3720 BA BILTHOVEN 

4.W 

Bezoekadres 
Parnassusplein 5 
2511 VX Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
www.rijksoverheid.ni  

Inlichtingen bij 

T 

20 MEI 2021 
Datum 
Betreft 	Goedkeuringsbrief offerte smaakjesverbod 

@rninvws.ni 

Kenmerk 

1007423 

Uw brief 

Geachte heer WI, 
De door u ingediende offerte d.d. 9 maart 2021, inzake 'smaakstoffen e-liquids 
smaakverbod' is door mij beoordeeld. Met de in de offerte beschreven werkzaam-
heden en de hiervoor opgenomen vergoedingen ga ik akkoord. Als gevolg hiervan 
verstrek ik u de opdracht om de werkzaamheden, zoals beschreven in uw offerte, 
uit te voeren. De totale vergoeding die ik u hiervoor in het vooruitzicht stel be-
draagt € 83.880,-. Dit bedrag zal in 2021 aanvullend worden toegevoegd aan het 
budget van programma 5 Risicoschatting en -beoordeling ten bate van Beleid 
(RBB). 

De opdracht eindigt op 1 september 2021. De rapportage van de opdracht ver-
wacht ik uiterlijk 1 september 2021. 

Ik verzoek u conform de Raamafspraken Rijksopdrachtgevers - RIVM over de 
voortgang van deze opdracht te rapporteren in de volgende voortgangsrapporta-
ges. Ook de overige afspraken uit de Raamafspraken zijn van toepassing. 

Uw contactpersoon voor deze opdracht is 

Hoogachtend, 

de 10.2.e 	'Volksgezondheid, 

10.2.e 

Bijiage(n) 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 
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V/050440 	Tabaksliquids 
Deze opdracht houdt verband met het verbod op e-liquids met smaken anders dan tabak. 
Bij ministeriële regeling zal een limitatieve lijst van smaakbepalende additieven worden 
vastgesteld die zijn toegestaan in vloeistoffen voore-sigaretten. De internetconsultatie is 
inmiddels afgesloten. Het RIVM zal voorstellen maken voordeze lijst op basis van 
verschillende criteria en data aangeleverd door de industrie en andere bronnen. 

Inmiddels zijn alle e-liquids gecategoriseerd naar smaak en hebben we op basis van vier 
verschillende criteria een voorstel vooreen limitatieve lijst opgesteld. De criteria zijn 
afgestemd met VWS en we hebben ook Health Canada om advies gevraagd. De lijst zullen 
we tijdens het kwartaaloverleg presenteren. Deze bestaat uit 23 stoffen die aan de volgende 
viercriteria voldoen: (1) ze worden in minimaal 0,5% van de tabaksliquids gebruikt, (2) ze 
komen relatief vaker voor in tabaksliquida dan in andere e-liquids, (3) ze zijn geen extract 
van plantaardige grondstoffen en (4) ze zijn geassocieerd met tabak(smaak). Stoffen met 
een zoete smaak zijn uitgesloten van de lijst. 

Waarschijnlijk zal het gebruik van e-sigaretten minderaantrekkelijk worden als alleen nog 
de stoffen op deze lijst zijn toegestaan. Daarmee wordt het beoogde doel uit het Nationaal 
Preventieakkoord bereikt, namelijk dat jongeren en niet-rokers mindersnel e-sigaretten 
zullen gaan gebruiken. Aan de andere kant zal de e-sigaret ook een minderaantrekkelijk 
alternatief worden voor rokers die willen stoppen met roken. Een mogelijk gevolg van deze 
toegestane lijst is dat e-sigaretgebruikers zelf smaak gaan toevoegen met behulp van 
beschikbare accessoires, zoals aroma's. Wij adviseren VWS om rekening te houden met de 
toepassing van deze producten bij het opstellen van regelgeving. 

Het briefrapport zal binnenkort in conceptvorm met VWS gedeeld worden. 

9 
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Van: 
Aan: 

Cc: 

Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

Stukken voor online kwartaaloverleg op donderdag 27 mei van 13.00-16.00 uur 
vrijdag 21 mei 2021 11:21:43 
Concern verslap tabaksorojecten RIVM januari-mei 2021.docx 

Beste collega's, 

aangehecht vinden jullie de voortgangsrapportage (oktober 2020-januari 2021) over de 
tabaksprojecten. Deze rapportage wordt besproken tijdens het kwartaaloverleg op 
donderdag 27 mei van 13.00-16.00 uur via GoToMeeting. 
https://global.gotomeeting.com/join/223557125   

Mochten jullie nog extra agendapunten in willen brengen, dan kan dat via de mail of 
tijdens de vergadering. 
Graag ook jullie aandacht voor de nog openstaande actiepunten. 
Goed Pinksterweekend en tot volgende week! 

Groet, 

10.2.e 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
Centrum voor Gezondheidsbescherming (GZB) 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 91 3721 MA Bilthoven 
Tel: 030 
Aanwezig: ma, di, do, vr 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt niet risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.nl  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www,rivm.nl/en  Committed to health and sustainability . 



Doc. 23 

Onderwerp: 	FW: Goedkeuringsbrief Offerte smaakjesverbod / V/050440 
Datum: 	 donderdag 27 mei 2021 15:28:18 
Bijlagen: 	 PJ.211/141M7ZET,„.1,  Goedkeuringsbrief offerte smaakjesverbod.pdf 

Hoi  

De brief is binnen, bedankt voor de snelle actie! 

Groet, 

3 • 

From: 	 @rivm.nl> 
Sent: donderdag 27 mei 2021 14:58 
To:4 0.27C11~1~@rivm.nl> 
Cc: 10.2.e '` 	''"'"711@rivm.n1>;CEMMERIMI@rivm.nl>;12.M 

@rivm.n1>; 	 @rivm.nl> 
Subject: FW: Goedkeuringsbrief Offerte smaakjesverbod / V/050440 

1-1  I °2.g 

Zie bijgaande VWS opdrachtbrief voor je additionele opdracht V/050440/01. 
Deze was al vrijgegeven voor tijdschrijven en boeken m-kosten. 

Succes met verdere uitvoering. 

Met vriendelijke groet, 

Programma's IgtV & DVP 

Stafeenheid Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel 
Afdeling Control & Advies 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 1 3721 MA Bilthoven 

Werkdagen: maandag t/m woensdag 

From:4 o 	 Privm.nl> 
Sent: woensdag 26 mei 2021 11:31 
To :1 	4.19., 	 @rivm.nl>;  4 0.2.e 	 @rivm.nl>; 
UMEMEEMBIE@rivm.nl>;  10.2.e 	 @rivm.nl> 
Cc: 	 rivm.n1>;  10.2.e @rivm.nl>  
Subject: Goedkeuringsbrief Offerte smaakjesverbod 

Ls, 

Hierbij doen wij, ter verdere afhandeling, bovengenoemde opdrachtbrief toekomen. 
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Vertrouwend op een goede afwikkeling in deze. 

Met vriendelijke groet, 

Bedrijfsvoering 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 1 Postbus 1 1 3720 BA Bilthoven 

T +313Q 
M +316 
g70;:b ih  &-ivm.n1 
hitp://www.rivm.n1  

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nlien  Committed to health and sustainability 
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Van: EIMI1101~1 Aan: 
Onderwerp: 	Re.. concept briefrapport Smaakbepalende additieven 
Datum: 	dinsdag 1 juni 2021 19:14:30 
Bijlagen: 	Briefrapport NL 2021-0077 concept naar VWS 20210531 mm.docx 

H o i Lom e n g9 , 

Ik vind het een erg goed rapport en heel bruikbaar. Halverwege zijn wat vragen in het geel aan 
ons gesteld waar ik op gereageerd heb. Ook heb ik wat kleine schrijffouten en zo er uit gehaald. 
Is misschien wat suf dat het ministerie dat doet maar ik zou er blij mee zijn geweest als het 
mijn rapport zou zijn geweest (ze hebben er overduidelijk heel tijd en moeite in gestoken). Het 
kan er ook uit hoor als het een beetje too much is. 

Groet, 
012rel 

van:10.2.4~Na @minvws.nl> 

Verzonden: dinsdag 1 juni 2021 11:45 

Aan: 1 0.2.eái~r 71‘1@rivm.nl>, 10.2.e MEE 
]@minvws.nl> 

CC:10.2.e 111111W; 	1E~ 	JAM @nywa.nl> 

Onderwerp: RE: concept briefrapport Smaakbepalende additieven 

Dank je wel 	! Super, dat jullie al zo ver zijn. 

Ik ga er deze week even rustig naar kijken en 10.2.e en ik zullen onze opmerkingen bundelen. 

Groetjes 10.2.e 

Van:10.2.W 	Rrivm.nl>  
Verzonden: maandag 31 mei 2021 20:22 

Aan: 1 0.2.e.45~.  
1Pminvws.nl> 

CC:12Ledi @nvwa.nl> 
Onderwerp: concept briefrapport Smaakbepalende additieven 

Beste 	en 

Aangehecht het eerste concept van het briefrapport "Smaakbepalende additieven in 
vloeistoffen voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst". De 
publiekssamenvatting volgt later. en, ik hoop dat jij ook wilt meelezen. 

Kunnen jullie me voor 10 juni laten weten wat jullie er van vinden en eventueel 
commentaar sturen? Het is geen lang stuk. 

Ondertussen ga ik verder met de publiekssamenvatting en vervolgens het intern laten 
toetsen van het briefrapport. Daarna lijkt het me een mooi moment om het voor een 
tweede keer aan jullie voor te leggen. 

Hartelijke groet, 

LQ-Ait.74 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

RE: concept briefrapport Smaakbepalende additieven 
maandag 7 juni 2021 12:07:26 
Briefrannort NL 2021-0077 concept naar VWS 20210531 mm or.docx 

Beste 

Bijgevoegd de versie van 	en nu ook voorzien met mijn opmerkingen. Daarnaast wil ik 
twee algemene opmerkingen maken per mail. Die staan hieronder. Geven jullie die namens mij 
ook door aan RIVM wanneer jullie onze totaal-reactie aan hen opsturen? 

• Verder vraag NVWA dat VWS en RIVM nadenken over een clausule rondom verboden 

additieven o.b.v. artikel 7, zedse lid TPD. 

Misschien ook goed 

dat VWS dat (tzt) ook met hun wetgevingsjuristen bespreekt. 

Groet 10g! 

Dubbel zie doc 26 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: concept briefrapport Smaakbepalende additieven 
donderdag 10 juni 2021 13:24:00 

Doc. 28 

Hoi Rag, 

Dank je. Ik kijk er nu naar en stuur het stuk dan naaraP4'7,p7 met jullie in cc. 
Voor wat betreft je algemene punten in de email: 

1. Eens met je eerste punt, ik beaam dat ook in het stuk. 
2. Dank voor de reminder. Dit likt m'' meer iets voor de toelichting van de regeling. Ik ga 

het bespreken met 

Groetje gm 



VWS) sturen zodat 
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Buiten reikwijdté  verzoek 

V/050440 Tabaksliquids 
Actiepunten 
RIVM: Presentatie over smaakstoffen in tabaksliquids na 
zij ook nog op deze informatie kan reageren. 

3 
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RIVM: Het conceptrapport over tabaksliquids met discussiepunten erin naar VWS en NVWA 
sturen voor commentaar. 

Buiten reikwijdte verzoek 

4 
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Van: 
Aan: 

Cc: 

Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

definitief verslag kwartaaloverleg 
woensdag 23 juni 2021 09:50:47 
Definitief verslag kwartaaloverleg tabaksoroiecten RIVM 20210527.docx 

Beste collega's, 

Hierbij het definitieve verslag van het kwartaaloverleg over de tabaksprojecten dat op 
27/05/2021 werd gehouden via een GoToMeeting. 

Behalve de melding dat één nieuw actiepunt al is afgehandeld, heb ik geen opmerkingen 
ontvangen. 

Graag jullie aandacht voor de nog openstaande actiepunten. 

Vriendelijke groet, 

RIVM 
Centrum Gezondheidsbescherming 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
T +31 (0)30-~ 
http://www.rivm.n1   

afwezig: na 14.45 uur, op vrijdagmiddag, om de week op maandag 
******************************************************* 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent df dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.nl  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressée or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health and sustainability 



@minvws.nl> 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

RE: concept briefrapport Smaakbepalende additieven 
woensdag 30 juni 2021 22:02:00 
verslag-van-een-schriftelijk-overleg (3).odf 

Hoi 

Vanuit VWS geen opmerkingen op het rapport, dank voor het verwerken van alle punten die we 
eerder aandroegen. 
Het smaakjesverbod is afgelopen maandag op een informele manier behandeld in de tweede 
kamer(was geen echt agendapunt), maar er is wel een motie ingediend door de PVV om het 
verbod te heroverwegen. Wij verwachten op basis van het debat echter niet dat deze motie 
wordt aangenomen. Aanstaande dinsdag is de stemming, en daarna is de 
voorhangprocedure(de termijn dat het parlement er op kan reageren) eigenlijk wel verlopen. 
Dus na dinsdag(niet meteen hoor ;-)) kunnen we naar alle waarschijnlijkheid aan de slag met 
de ministeriele regeling op basis van jullie rapport. Hopelijk heb ik het zo een beetje begrijpelijk 
uitgelegd. Ter info het schriftelijk overleg van de TK, dit is eigenlijk de formele schriftelijke 
behandeling van het smaakjesverbod geweest. Enkel de VVD en de PVV hebben hierin vragen 
gesteld, dus ook hierdoor is onze inschatting dat het smaakjesverbod vrij breed gedragen wordt 
door de Kamer. 

Groetjes 

Van: 	 rivm.nl> 
Verzonden: woensdag 23 juni 2021 21:25 
Aan: 

CC: 

@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: concept briefrapport Smaakbepalende additieven 

Dag 0:1g1:2 1 en IBP-Zt 
ék.24.  • 

Hierbij een aangepaste versie, na onze GZB collegiale toetsing. De toetsers hadden 
weinig commentaar, dus dat is fijn. Deze versie is wat mij betreft compleet. Wel kan er 
nog in de discussie iets over de Canadese lijst worden toegevoegd. Wat we daar precies 
mee doen, kunnen we vrijdag bespreken. lairg, kun je daar ajb een vergaderverzoek 
voor sturen? 
Ik heb alvast een documentje gemaakt waarin ik mijn eerste indrukken van de 
Canadese lijst met de Nederlandse lijst vergelijk. 

Ook lijkt het me goed om nog uitkomsten van maandag a.s. toe te voegen. 

Ondertussen wordt er bij ons gewerkt aan de Engelse samenvatting en daarna komt de 
lijntoetsing. Ik verwacht op basis van de lijntoetsing niet veel veranderingen meer in de 
hoofdtekst, maar mogelijk nog wel in de publiekssamenvatting. 

Jullie kunnen nu nog commentaar geven, na de lijntoetsing wordt dat lastiger. Is het 
mogelijk om uiterlijk eind volgende week jullie commentaar door te geven, dus 2 juli? 
Het is ook prettig als jullie me dan informatie kunnen meesturen over de uitkomsten van 
de behandeling van het voorstel a.s. maandag. 

Groet, 

From: 

Sent: donderdag 10 juni 2021 14:00  
minvws.nl> 

@nvwa.nl>; 
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To: 1 0.2.62~11~@rivm.nl> 
Cc: '10.2. él 	 nywa.nl>;  10.2.e 

Subject: RE: concept briefrapport Smaakbepalende additieven 

Hoi 10.2.e 1, 

Bij deze onze 	 en ik) opmerkingen op het rapport. Wat hebben jullie een werk 
verzet!! Het ziet er goe uit. De materie is pittig, en soms wat taai voor mensen die er niet 
goed in zitten(bijvoorbeeld de Kamerleden) dus hier en daar hebben we ook daar een suggestie 
voor gedaan. Misschien goed om de uiteindelijke versie ook nog eens met die bril te (laten) 
lezen. 
Daarnaast een al emeen unt over de o merkin en in het rapport over de handhavin . 

Succes nog verder! 

Groet 10:M.  

Dubbel zie dóc 26 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: concept briefrapport Smaakbepalende additieven 
woensdag 7 juli 2021 14:09:00 

10. 
Doc. 32 

Hoi 	, 

Dank nog hiervoor, het stukje over - Canada lijkt mij prima. 

Groet 

Van: 	 @rivm.nl> 
Verzonden: vrijdag 2 juli 2021 16:01 
Aan: 	 @minvws.nl> 
CC: 
	 @nywa.n1>; 

	7 

@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: concept briefrapport Smaakbepalende additieven 

Hallo RUMI, 

Dankjewel voor de update over het smaakjesverbod. Als je wilt dat we dan dinsdag daar 
nog iets over opnemen in het rapport, dan hoor ik het graag. Ik heb nog een kort stukje 
toegevoegd in de discussie, met track changes, over de Canadese lijst. Ook zijn er nog 
wat kleine aanpassingen gedaan in de publiekssamenvatting. 

Mocht je nog commentaar hebben, dan ontvang ik dat graag uiterlijk maandag. 

Goed weekend! 

10.2.e 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: opdracht smaakstoffen in e-liquids smaakjesverbod 
vrijdag 23 juli 2021 08:55:00 
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Hoi 10.2.e , 

Dat is helemaal akkoord. Succes nog met de laatste zaken! :Ëjgg.Mpraat mij straks even bij 
over de laatste stand van zaken. 
Groet 

Van a 1J 	 @rivm.nl> 
Verzonden: donderdag 22 juli 2021 20:58 
Aan: 

minvws.ni> 
Onderwerp: opdracht smaakstoffen in e-liquids smaakjesverbod 

Beste 10.2.e  '1111.1, 

Net al met 10.2.e: besproken. Het rapport verwacht ik rond 1 september op te leveren. 
Met het opstellen van de offerte heb ik echter geen rekening gehouden met afsluitende 
werkzaamheden. Kun je via een antwoord op deze mail bevestigen dat het akkoord is 
dat het projectnummer tot 1 november open blijft staan (in plaats van tot 1 
september)? 

Hartelijke groet, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health and sustainability 



Beste [I:   Sr.T1 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	FW: nieuwsbericht smaakstoffen in e-liquids 
Datum: 	woensdag 15 september 2021 10:36:00 
Bijlagen: 	NB-smaakstoffen-e-sigaret naar VWS.docx  

Hoi 	end, 

Het RIVM heeft voor ons een analyse gemaakt van de smaakstoffen in e-liquids met het oog op 
het "smaakjesverbod" voor e-sigaretten. Dit rapport is gereed en zal binnenkort gepubliceerd 
worden en naar de TK worden gestuurd. Gezien de technische aspecten is het handig als de 
expert van het RIVM di dag beschikbaar is voor evt persvragen. Zij stellen daarom een concrete 
datum voor voor publicatie: vrijdag 5 oktober. Graag Hoor ik van jullie of dit uitkomt. 
Bijgevoegd ook het persbericht dat het RIVM heeft opgesteld. Ik stel voor dat we dit rapport 
ook aanbieden aan de TK(ter info, we gaan dit bestuderen, en regeling opstellen) in een van de 
verzamelbrieven die rond die periode uitgaan. 

Ter info: 
De TK is akkoord met het smaakjesverbod, de amvb waarin dit besluit is genomen is namelijk 
door de voorhangprocedure heen. Nu gaan wij aan de slag met de ministeriele regeling en dat 
wordt de lijst met stoffen die we nog toe gaan staan. Deze lijst maken we op basis van dit 
rapport. 

Groet 

Van: 	 @rivm.nl> 
Verzonden: dinsdag 14 september 2021 09:59 

Aan 	 @minvws.nk 

@minvws.nl> 

Onderwerp: nieuwsbericht smaakstoffen in e-liquids 

Het rapport is vorige week aangeboden, dus normaalgesproken wordt het dan ongeveer vier 
weken later gepubliceerd. 

Wat mij betreft zou dinsdag 5 oktober geschikt zijn; dan heb ik ook tijd voor eventueel 
persvragen. 

Hebben jullie nog momenten dat het wel of niet goed uitkomt, omdat er bijv. al  iets anders op 
stapel staat? 

We hebben ook al een nieuwsbericht, zie bijlage. Ik heb onze woordvoerder gevraagd contact op 
te nemen met jullie woordvoerder. 

Groet, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 



10.2.e Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: nieuwsbericht smaakstoffen in e-liquids 
vrijdag 17 september 2021 13:01:00 
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Dank voor je reactie. Ik zie overigens dat ik een fout heb gemaakt: ik bedoelde dinsdag 5 
oktober. Vlak daarna proberen wij een verzamelbrief alcohol en tabak bij de stas te krijgen voor 
verzendin naar de TK voorafgaand aan het herfstreces. Daar zal dit rapport dan ook bij zitten. 
Groet 

Van: 	 @minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 16 september 2021 11:13 
Aan: 

	

	 @minvws.nl>; ,10.2.e 
@minvws.nl> 

CC: 
	

@minvws.nl>; ,10.2.e 
@minvws.n1> 

Onderwerp: RE: nieuwsbericht smaakstoffen in e-liquids 

Lijkt me prima. 

Dubbel zie doc 34 



Doc. 36 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

RIVM briefrapport "Smaakbepalende additieven in vloeistoffen voor e-sigaretten" 
maandag 27 september 2021 14:03:55 
Briefrapport NL 2021-0074 Smaakbepalende additieven in vloeistoffen voor e-sigaretten beveiligd.pdf 
NB-smaakstoffen-e-sigaret definitief.docx 

Ha Egéry 
Wie is er met it rapport bezig bij jullie? 
RIVM wil er graag op dinsdag 5 of dinsdag 12 oktober mee naar buiten... Even overleggen wat 
haalbaar is voor ons met betrekking tot Kamerbrief? 
Dank! 

Uitsluitend administratieve informatie 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake; you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health and sustainability 
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10.2.e Van: 
Aan: 	10.2.e Cc: 

Onderwerp: 	Stukken voor online kwartaaloverleg op donderdag 7 oktober van 13.00-16.00 uur 
Datum: 	vrijdag 1 oktober 2021 13:34:31 
Bijlagen: 	Concept verslas tabaksoroiecten RIVM mei-september 2021.docx 

Beste collega's, 

aangehecht vinden jullie de voortgangsrapportage (mei-september 2021) over de 
tabaksprojecten. Deze rapportage wordt besproken tijdens het kwartaaloverleg op 
donderdag 7 oktober van 13.00-16.00 uur via Webex. 

Mochten jullie nog extra agendapunten in willen brengen, dan kan dat via de mail of 
tijdens de vergadering. 

Fijn weekend alvast en tot volgende week! 

Groet, 

KM2- 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
Centrum voor Gezondheidsbescherming (GZB) 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 91 3721 MA Bilthoven 
Tel: 030 ilPigre: 
Aanwezig: ma, di, do, vr 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health and sustainability 
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Van: 
1111.11~ 

Onderwerp: 	FW: NB Smaakstoffen in E-sigaretten 
Datum: 	maandag 11 oktober 2021 16:37:31 
Bijlagen: 	NB-smaakstoffen-e-siaaret definitief CLEAN.docx 

NB-smaakstoffen-e-sigaret definitief ENG.docx  

Ha 
Lezen ju te mee met concept bericht van RIVM over rapport smaakstoffen e-sigaret? 
Dank! 

Van 	 @rivm.nl> 
Verzonden: maandag 11 oktober 2021 11:08 
Aa n 211111~. 	"911111~1@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: NB Smaakstoffen in E-sigaretten 

Ha 	, 

Hierbij het aangekondigde nieuwsbericht. 

Met vriendelijke groet, 

MIE 
T: 030~11 
M: 06 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.ni  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you.by mistake, you are requested to inform the sender and delete the massage. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.ni/en  Committed to health and sustainability 



Kopie: 10.2.e minvws.nl> 

Van: 
Datum: maandag 11 okt. 2021 4:35 PM 
Aan: 

@minvws.nl> 

Ali>, 10.2.e 
@minvws.nl>,  10.2.e 

@minvws.nl>,  

@minvws.nl>.  1 0.2.e 
@minvws.nl> 

Onderwerp: RE: verzamelbrief alcohol en tabak 

@minvws.nl>; 

Doc. 39 

Van: 
Aan: 

Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: verzamelbrief alcohol en tabak 
maandag 11 oktober 2021 22:44:14 

Nog even met (TO:--LEibesproken vanmiddag. Inschatting is dat onderzoek gewoon 
gepubliceerd kan worden door RIVM zonder dat wij het gelijktijdig naar Kamer sturen. En 
zonder dat er dan inhoudelijk iets anders loopt of misgaat. 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van:m" 
Datum: maandag II okt. 2021 10:36 PM 
Aan: 1 O.2.e 	 1-11~§~@minvws.nl>,  10.2.e 
	 , 10.2.e 	 lminvws.nl>.1  0.2.e 

(-Pminvws.nl>,  10.2.e 	 @minvws.nl> 

Onderwerp: RE: verzamelbrief alcohol en tabak 

Hi, ik ga sowieso ff kijken naar de enorme hoeveelheid stukken die Stas nog moet af doen. 
Kan zijn dat deze dan van stapel valt omdat hij wellicht ook na begrotingsbehandeling kan. 
Dat geeft iets meer tijd en is dan nog steeds ruim voldoende voor CD Leefstijlpreventie. Ik 
hoor graag of er een ongeluk gebeurt als we dat doen. Losknippen van dit onderzoek lijkt 
me overigens in alle gevallen geen bezwaar. Dit lijkt me in ieder geval geen reden om Stas 
dit versneld te laten lezen. 

Hartelijke groet, 
1 

ill.1111111  VWS 

RIVM wil graag deze week naar buiten met een rapport dat als bijlage bij de brief zit. Rapport 
ligt al meer dan 4 weken bij ons dus gebruikelijke reactie termijn die we hanteren met RIVM 
rapporten is inmiddels verstreken. Overigens kan het rapport volgens mij ook naar buiten via 
RIVM zonder dat we het gelijktijdig aan de Kamer sturen. Ik heb het er nog even over met 

Van: 	 @minvws.nl> 

Verzonden: maandag 11 oktober 2021 13:40 

Aan: 



@rninvws.nl> 
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@minvws.n111~1111~~@minvws.nl> 
CC: 
	 @nninvws.nl>11~11. 

@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: verzamelbrief alcohol en tabak 

Ha 10.2., 

Volgens mij ligt
]
, bij DGV, die nog enkele vragen had. Toch nog even de checkvraag, ook 

voor 310.2.e 	 : moet deze brief écht voor de begrotingsbehandeling uit? 

Groet 	 

Van: 	 Pminvws.nI> 
Verzonden: maandag 11 oktober 2021 12:56 
Aan: 	 Rminvws.n1>; 
CC: 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: verzamelbrief alcohol en tabak 

@minvws.n I> 

Helder. Had je mailtje gemist. Daarom vroeg ik het nog vanochtend. Al meer bekend over 
wanneer brief wel meegaat? 
Dank! 
-10.271 

Van:10.2.e 	.~~~11.@  m invws.nl> 
Verzonden: vrijdag 8 oktober 2021 15:54 
Aan: 10.2.0M 	 -1 minvws.n1>;10.2.e 

(,)minvws.ni> 
cc: 10.2"".11' 	 minvws.nl> 
Onderwerp: RE: verzamelbrief alcohol en tabak 

Ha 

Deze brief is vandaag niet meegegaan, ligt nog bij DGV namelijk! 

Groet 

Van: 	 @minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 6 oktober 2021 15:20 
Aan 	 minvws. n I  >, OP:  
Onderwerp: RE: verzamelbrief alcohol en tabak 

Okido. Ik zal het er met RIVM over hebben. Even kijken of ze beetje flexibel kunnen zijn. 

Van: 	 (@minvws.nI> 
Verzonden: woensdag 6 oktober 2021 15:16 
Aan: 	 minvws.nI>.  

minvws.nl> 
Onderwerp: RE: verzamelbrief alcohol en tabak 

H 
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Ik verwacht een grote hoeveelheid stukken voor het weekend ivm reces en 
begrotingsbehandeling. Dus in het meest positieve scenario heeft de stas hem 
maandagochtend 1 keer gelezen en kunnen zijn opmerkingen worden verwerkt. 
Maandag einde dag versturen is dus wel erg ambitieus vrees ik, tenzij hij heel 
weinig opmerkingen heeft... 

Groet«) 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: 1°2. e '-` 
	

@minvws.nl>  
Verzonden: 6 okt. 2021 15:09 
Aan: 	 1111111@minvws.n1>; 

@mmvws.n1>  
Onderwerp: RE: verzamelbrief alcohol en tabak 

Dank, 10.2.1! Wanneer denken jullie dat brief uitkomt bij stas? 

RIVM wil graag dat rapport over smaakstoffen maande avond a.s. naar Kamer aat. In verband 
met publicatie  in Trouw van dinsdag 11.1 
JMCREd. 
Maar zou die timing berhau t realistisch kunnen zijn? Het is best een pakketje: 11 pagina's 
plus bijlagen. 
naar10. 

Dank! 
10.2.e 

Van:10.2.e 	1.~~@minvws.nl>  
Verzonden: dinsdag 5 oktober 2021 21:22 

Aan: 10.2.e 	ligigir 
Onderwerp: FW: verzamelbrief alcohol en tabak 

Zoals beloofd ook voor jou alvast de verzamelbrief! 
Groetjes ;Mig 

Van: 

Verzonden: dinsdag 5 oktober 2021 20:08 
Aan: _groep VGP tabak <_groepVGPtabak@minvws.n1>;  _Groep VGP-alcohol <GroepVGP- 
alcohol@minvws nl> 
cc:10.2.e 	1"."1.1991.11111@minvws.nl>  
Onderwerp: verzamelbrief alcohol en tabak 

Dag collega's, 

In de bijlage treffen jullie de verzamelbrief zoals deze de lijn in gaat. Zodra jullie iets weten 
over de PM's of als een andere wijziging alsnog moet worden doorgevoerd, neem dan contact 
op 'met luw en mij(ik ben don t/m ma vrij). 

Groetjes 

. Daarom ook even in de cc 
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Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP) 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 El 1 Den Haag 
(070) 

minvws.n1 1 www.rijksoverheid.n1  
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Van: 	 10.2. e Aan: 
Onderwerp: 	RIVM nieuwsbericht smaakstoffen in e-sigaretten 
Datum: 	 donderdag 14 oktober 2021 15:52:36 
Bijlagen: 	 211014 - NB-smaakstoffen-e-sigaret definitief ENG.docx 

211014 - NB-smaakstoffen-e-sigaret definitief CLEAN.docx 

Ze hebben bij RIVM alsnog iets opgenomen over de combinatie van de 23 stoffen. 
Groet, 



Buiten reikwijdte verzoe 

Doc. 41 

Buiten reikwijdte verzoek 

V/050440 Tabaksliquids 
Actiepunten 
NVWA: Een mail met extra adviés naar VWS sturen over dat je smaakbepalende additieven 
breed kan interpreteren, want een geur helpt ook de smaakbeleving. 

3 
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Van: 
Aan: 

Cc: 

Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

definitief verslag kwartaaloverleg 
vrijdag 22 oktober 2021 08:45:19 
Definitief verslag kwartaaloverleg tabaksorojecten RIVM 20211007.docx 

10.2.e 
•-•,,j,i4, • 

Beste collega's, 

Hierbij het definitieve verslag van het kwartaaloverleg over de tabaksprojecten dat op 
7/10/2021 werd gehouden via Webex. 

Ik heb van jullie geen aanvullingen ontvangen op het concept verslag, maar er zijn 
inmiddels wel al een aantal actiepunten afgehandeld. 

Graag jullie aandacht voor de nog openstaande actiepunten. 

Vriendelijke groet, 
10.2.e 
******************************************************* 

10.2.e 

RIVM 
Centrum Gezondheidsbescherming 
Postbus 1 
3720 BA Bilthoven 
T +31 (0)30 
M +31 (0)6~ 
1 http://www.rivm.nl   

afwezig: na 14.45 uur, op vrijdagmiddag, om de week op maandag 
******************************************************* 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nlien  Committed to health and sustainability 
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Van: 	10.2.e Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	FW: finale versie verzamelbrief alcohol en tabak: verzending einde dag 
Datum: 	 dinsdag 9 november 2021 13:38:24 
Bijlagen: 	verzamelbrief 08112021 schoon.docx 

Hoi 

De brief aan de TK met een passage over het smaakjesonderzoek gaat vanmiddag uit. Ik neem 
aan dat dit onderwerp niet heel veel aandacht zal trekken maar goed om te weten dat de brief 
uitgaat. 

Van: Ir, 	 @minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 9 november 2021 12:03 
Aan: _groep VGP tabak <_groepVGPtabak@minvws.nk _Groep VGP-alcohol <GroepVGP- 
alcohol@minvws.nl>, 	 @minvws.nl>,  =-  x` 

@nywa.n1)EKM@nvwa.n14012...MEHM: 
@nvwa.nl> 

Onderwerp: finale versie verzamelbrief alcohol en tabak: verzending einde dag 

Dag allen, 

Bij deze de versie van de verzamelbrief die vanmiddag uitgaat. 
Groet 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: Venae tot over eg nav RIVM studie Smaakbepalende additieven in vloeistoffen voor e-sigaretten: een 

voorstel voor een limitatieve lijst 
Datum: 	donderdag 18 november 2021 12:14:10 

Hoi  1:9:V5Mr" 

Fijn dat jullie er mee aan de slag kunnen. We houden dan contact via apkgj 
Groet, 

Van: 	 @rivm.nl> 
Verzonden: donderdag 18 november 2021 11:57 
Aan: 	 @minvws.nl> 
CC: 	 @minvws.n1>M1111111~@rivm.nl> 
Onderwerp: RE: Verzoek tot overleg nav RIVM studie Smaakbepalende additieven in vloeistoffen 
voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst 

Hallo 10.2.e 

Heb net met 10.2.e gesproken. 	zal dit verder oppakken en ik zal 
meedenker/meelezer zijn. Zij is jullie contractpersoon voor deze opdracht. 

Groet, 

10.2.6 

From:  1qM111.1111~1111.Pminvws.nl>  
Sent: woensdag 17 november 2021 16:51 
To: 10.2 	111111.@rivm.nl>  
cc:10.2.e 	11111minvws.n1>; 	 rivm.nl>  
Subject: RE: Verzoek tot overleg nav RIVM studie Smaakbepalende additieven in vloeistoffen 
voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst 

Hoi  

Fijn dat jullie de lijst kunnen doornemen op toxiciteit. Hieronder een eerste reactie op je 
vragen. 

Wanneer moet het klaar zijn? - 

Vr.  8 gaf aan dat we niet zo veel tijd meer hebben. 
: Een paar weken misschien? 

- Hoe sterk moet het bewijs zijn dat een stof een hazard heeft? 
Allereerst zou ik kijken naar de CLP-indeling, de database bij ECHA en andere relevante 
bronnen. Ik ben niet zo thuis in die wereld dus wellicht goed om advies te vragen aan 
jullie collega's van Bureau REACH wat een goede manier is die niet al te veel tijd kost 
maar wel een acceptabele mate van zekerheid geeft. 

- Aan de andere kant: hoe zeker wil je zijn dat er momenteel geen bewijs is dat 
een stof een hazard heeft (m.a.w. hoe diep moeten wij zoeken als we niets 
vinden in bekende databases)? 
Als je niets in de bekende databases vindt dan denk zou wellicht nog een 
collegatoxicoloog er naar kunnen kijken of die nog signalen heeft over bepaalde stoffen 
op de lijst en dan denk ik dat dat voldoende is. 

- In welke vorm wil je de informatie aangeleverd krijgen? Een officieel rivm 
product? 
Wellicht is een addendum op het rapport een optie? Hangt ook af van wat jullie vinden. 
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Als we de lijst moeten aanpassen lijkt me een officieel stuk wel beter. 

Morgen heb ik best wel tijd en ik zag dat a2 Zr wellicht ook kan aansluiten, zij kan tussen 11 
en 12 niet maar ik geloof dat ze daaromheen exibel is. Ik kan zelf tussen 15 en 16 uur niet. 

Groet, 
10.2.e 

Van: 1 0.2.11111~~1 
Verzonden: maandag 15 november 2021 21:16 
Aan 	 @minvws.nl>  
CC:10:2.e11~1.1 mir@)\.5A1/11311111.~@rivrn.nl> 
Onderwerp: RE: Verzoek tot overleg nav RIVM studie Smaakbepalende additieven in vloeistoffen 
voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst 

Hallo 

had alvast wat info gezocht over isoforon en pyridine. Zie onderaan deze mail. 
Een paar vragen over je verzoek: 

- Wanneer moet het klaar zijn? 
- Hoe sterk moet het bewijs zijn dat een stof een hazard heeft? 
- Aan de andere kant: hoe zeker wil je zijn dat er momenteel geen bewijs is dat 

een stof een hazard heeft (m.a.w. hoe diep moeten wij zoeken als we niets 
vinden in bekende databases)? 

- In welke vorm wil je de informatie aangeleverd krijgen? Een officieel rivm 
product? 

We kunnen anders ook even bellen, als dat gemakkelijker is. Ik heb morgen een drukke 
dag, maar om 9.30 nog een gaatje. Donderdag en vrijdag heb ik nog best veel tijd. 

Groet, 

10.2.e 

Isoforon is inderdaad schadelijk. Zie ook dit atsdr rapport: Toxicological Profile for 
Isophorone (cdc.gov)  
Isophorone1C9H140 - PubChein (nih.gov)  
STOT SE moest ik even opzoeken, maar betekent specific target organ toxicity single 
exposure. 

Van pyridine is ook zo'n atsdr rapport, maar wel een stuk ouder: Microsoft Word -  
THALLIUM.rtf(cdc.gov)  
En de samenvatting: 052 (cdc.gov)  
Volgens deze info is zijn er geen gegevens over de carcinogeniteit van pyridine, waaruit 
wordt geconcludeerd dat het carcinogeen zou kunnen zijn (dat is dus wat anders dan een 
positieve carcinogen test). 
En IARC: mono77-21.pj 
Pyridine is een categorie 3 stof dus Pyridine is not classifiable as to its carcinogenicity to 
humans 

et. 

From: 	 @minvws.nl> 
Sent: vrijdag 12 november 2021 10:22 
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To: 	 @rivm.nl> 
Cc: 	 Rminvws.nl> 
Subject: FW: Verzoek tot overleg nav RIVM studie Smaakbepalende additieven in vloeistoffen 
voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst 

Beste 10.2.e 

De —°'°"`""--": heeft de stas een brief geschreven over het smaakjesverbod. Ze vragen daarbij 
zich af waaróm isophorone en pyridine zijn opgenomen: 

Wij vragen ons af waarom de stoffen Isophorone en Pyridine zijn opgenomen in de 
limitatieve lijst? Isophorone valt namelijk onder de geharmoniseerde classificatie van 'Carc 2' en 
'STOT SE' waardoor deze stof onder de Europose Tabaksproductenrichtlijn niet mag worden 
gebruikt in tabaksproducten. Ook Pyridine staat bekend als een schadelijke stof die van nature 
voorkomt in tabak en zelfs kankerverwekkend (carcinogeen) is. 

Voor isophorone geeft ECHA aan dat het mogelijk kanker veroorzaakt en nog reeks andere 
schadelijke effecten heeft bij oa orale en inhalatoire blootstelling: Substance Information -
ECHA (europa.eu)  

Voor pyridine geeft ECHA ook aan dat het schadelijke effecten heeft bij oa orale en inhalatoire 
blootstelling: Substance Information - ECHA (europa.eu)  

Mijn vraag aan jullie is dus: willen jullie de lijst doorlopen om schadelijke stoffen eruit te halen? 
Zoals reeds gezegd, dit kan op basis van hazard. Het is belangrijk dat we een lijst van stoffen 
vastleggen in de wet die niet te boek staan als schadelijk bij inhalatie. We willen de lijst graag 
snel vastleggen in de regeling dus hopelijk kunnen jullie dit op korte termijn doen. Is er nog 
ruimte in de adhocpot voor deze beoordeling? 

Met vriendelijke groet, 

1111111116~ 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 13e verdieping 
Postbus 20350 1 2500 EJ Den Haag 

Van: _dienstpostbus VGP-secretariaat <_dienstpostbusVGP-secretariaat@minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 11 november 2021 17:31 
Aan: _groep VGP tabak <_groepVGPtabak@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Verzoek tot overleg nav RIVM studie Smaakbepalende additieven in 
vloeistoffen voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst 

Wie gaat dit behandelen? 

Gr. 10.2.e 
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1D-7-2 
Ministerie van VWS 
Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en preventie 
Postbus 20350 
2500 EJ DEN HAAG 
Telnr 

Email: 	©minvws.nl /  dienstoostbusVGP 	 iaat,minvws.n1 
Web: www.rijksoverheid.n1 

Het bezoekadres is: 
Parnassusplein 5 
2511 VX Den Haag 

Het postadres is: 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag 

N B: Bij het ministerie van VWS geldt een legitimatieplicht. Dit betekent dat bij uw bezoek aan het ministerie van 
VWS er om een geldig legitimatie wordt gevraagd voor u het pand verder kunt betreden!!! 

HET NIEUWE 
DONORREGISTER 

Hit nieuw Danotteggiier, marl ZO& 
10Pnvat be "Of "fel"f Cff fiff","0"Lflii 

Van: Staatssecretaris <staatssecretarisblokhuis@minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 11 november 2021 17:05 
Aan: ;re?, 	 @minvws.nl>; _dienstpostbus VGP-secretariaat 
<_dienstpostbusVG P-secretariaat(@minvws.n I> 
Onderwerp: FW: Verzoek tot overleg nav RIVM studie Smaakbepalende additieven in 
vloeistoffen voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst 

Hoi p2_, 

Nemen jullie dit in behandeling? 
We horen graag of de stas dit moet zien. 

Met vriendelijke groet, 

Staatssecretaris Blokhuis 
T 070 

Van: 	 . n I> 

Verzonden: donderdag 11 november 2021 16:44 
Aan: Staatssecretaris <staatssecretarisblokhuisPminvws.nl> 
CC: 	 @minvws.nl>;Egg  
__Rmirivws.nl>;-■@rivm.nl  
Onderwerp: Verzoek tot overleg nav RIVM studie Smaakbepalende additieven in vloeistoffen 
voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.ni/en  Committed to health and sustainability 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.nt  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health and sustainability 
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