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From: 
To: 
Subject: 
Date: 

11111111~ 
RE: publication Wayne 
vrijdag 30 april 2021 21:10:06 

Ok, good to now. 

Fr°1111111.11~ <1~111@canada.ca> 
Sent: vrijdag 30 april 2021 21:09 
To: 	~mi  @rivm.nl> 
Subject: RE: publication Wayne 

OK, please make sur you put confidential in big letters in your email, when you send us the 
presentation, so it will be clear to my colleagues. (Under our Access to Information legislation, 
we can protect from disclosure what we receive in confidence from foreign governments.) 

De: 
Envoyé : 2021-04-30 14:57 
A : 
Objet : RE: publication Wayne 

Dear  r 
That is great news, that saves us some trouble. And indeed, it was from 2020, but we 
had a long working week . 
I will askomMQ to send that to you. It is work in progress, and you were the first to 
see this list, so please treat as confidential. 

Kind regards, 

From: 	 1111.11.1Pcanada.ca>  
Sent: vrijdag 30 april 2021 20:52 
To: 	 11~1@rivm.nl>  
Subject: RE: publication Wayne 

Dear 

Indeed, you can refer to the Wayne document, as it is a "public" document, although it was not 
published per se. The reference could say something like "prepared under contract for Health 
Canada." (I think Wouter got the year wrong... not 2003 for sure!) 

By the way, 	was asking if we could get a copy of today's presentation, please. 

Best, 

De : 	MEM 	 (@rivm.r11> 
Envoyé : 2021-04-30 14:39 

@rivm.nl> 

Rcanada.ca> 
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A: 	 (@canada.ca> 
Objet : publication Wayne 

Dear 	, • 

It was great talking to you and your colleagues, and also learning about the experiences 
with chemical analysis. As said, this will be our second step, and we can also update you 
on the progress, if you like. 

also mentioned that they used the Wayne document. I was wondering if there is 
any way we can refer to that. If not, we need to find a different solution in our 
methodology. 

Kind regards, 

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.rivrn.n1  De zorg voor mdrgen 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.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 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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From: 
To: 
Cc: 
Subject: 	 RE: Health Canada — New nicotine concentration regulations and proposed regulations/order on flavoured-

vaping products / Santé Canada — Nouveau règlement sur la concentration en nicotine et projets de 
règlement/décret sur les produits de vapotage aromatis 

Date: 	 maandag 21 juni 2021 15:05:18 

Dear 

Thank you so much for the information and the explanation below. Our proposal is still pending 
in parliament, but we will probably know before summer reces(july 9th) if we can proceed. 
Kind regards, 

111111111111111•11~> 
Verzonden: maandag 21 juni 2021 13:41 
Aan: 	 2.11111.@m  invws.n I> 
CC: 	 11111111111111@rivm.nk 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Health Canada — New nicotine concentration regulations and proposed 
regulations/order on flavoured vaping products / Santé Canada — Nouveau règlement sur la 
concentration en nicotine et projets de règlement/décret sur les produits de vapotage aromatis 

Dear 

I think there is one sentence in the RIAS that summarizes the reasons: "By prohibiting all flavours 
with the exception of tobacco and mint/menthol, Health Canada aims to strike a balance 
between reducing the appeal of vaping products, to protect youth from inducements to use 
vaping products, and leaving some flavour options for adults who smoke and who have 
transitioned, or wish to transition, to.vaping." (under the heading "Health Canada's response to 
key stakeholder concerns", https://gazette.gc.ca/rp-or/p1/2021/2021-06-19/html/reg2-
eng.html)  

Remember that this is still a proposal at this stage. 

Best, 

De 	~I 	 Pminvws.nl> 
Envoyé : 2021-06-21 03:20 

11~1.11@canada.ca>;  MEM 
111111Pminvws.nk 	 11~11.Privm.nl>  
Objet : RE: Health Canada — New nicotine concentration regulations and proposed 
regulations/order on flavoured vaping products / Santé Canada — Nouveau règlement sur la 
concentration en nicotine et projets de règlement/décret sur les produits de vapotage aromatis 

Dear 
Goodloilear from you with these developments. 
I do not know your situation but I am interested to learn why why menthol / mint will still be 
permitted. 
Kind regards, 

Van: 
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Van: 	 11.1111111Rcanada.ca>  
Verzonden: vrijdag 18 juni 2021 23:03 
Aan 	IIIIIRminvws.nk 
11.11111111Rminvws,n1>; 	 11111111~Privm.nl>  
Onderwerp: TR: Health Canada — New nicotine concentration regulations and proposed 
regulations/order on flavoured vaping products / Santé Canada — Nouveau règlement sur la 
concentration en nicotine et projets de règlement/décret sur les produits de vapotage aromatis 

Dear 	 and 

Our proposal to further limit flavours in vaping products was finally released today (see item 2, 
below). Happy to chat if you wish. 

Best regards, 

De : TCD International / DLT Internationale (HC/SC) 	 'Rcanada.ca> 
Envoyé : 2021-06-18 16:27 

: TCD International / DLT Internationale (HC/SC) 	 1Rcanada.ca> 
Objet : Health Canada — New nicotine concentration regulations and proposed regulations/order 
on flavoured vaping products / Santé Canada — Nouveau règlement sur la concentration en 
nicotine et projets de règlement/décret sur les produits de vapotage aromatisés 

(Le frangais suit) 

Dear Colleagues, 

The purpose of this email is to inform you about two regulatory initiatives put forward by 
Health Canada, as mentioned in this Press Release. A summary of the two regulatory 
initiatives can be found here. 

1. Nicotine Concentration in Vaping Products Regulations (NCVPR) 

The final Nicotine Concentration in Vaping Products Regulations will be 
published in the Canada Gazette, Part II  on June 23, 2021. 

Effective July 8, 2021, the NCVPR will: 
• establish a maximum nicotine concentration of 20 mg/mL for vaping liquid 

intended for the Canadian market 
• prohibit the packaging and sale of vaping products where the package 

displays a nicotine concentration that exceeds 20 mg/rd_ 

Note that retailers have until July 23, 2021 to comply with the NCVPR. 

The NCVPR and draft Regulatory Impact Analysis Statement* can be found 
here. 
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2. Proposed Order Amending Schedules 2 and 3 to the Tobacco and Vaping 
Products Act (Flavours) and Standards for Vaping Products' Sensory 
Attributes Regulations 

The proposed Order and Regulations will be published in the Canada Gazette, 
Part I on June 19, 2021. This publication opens a 75-day consultation period that 
wilt close on September 2, 2021. 

The proposed Order and Regulations would implement a complementary, three-
pronged approach to restricting flavoured vaping products. First, it would further 
restrict the promotion of flavours in vaping products to tobacco, mint, menthol 
and a combination of mint and menthol (mint/menthol), including through 
indications or illustrations on packaging. Second, it would prohibit all sugars and 
sweeteners as well as most flavouring ingredients, with limited exceptions to 
impart tobacco and mint/menthol flavours. Third, it would prescribe sensory 
attributes standards to prevent a sensory perception other than one that is 
typical of tobacco or mint/menthol. 

The methodology summary can be found here. 

You are invited to share your views and comments on the proposal by email at 
@canada.ca. 

Tobacco Control Directorate 
Controlled Substances and Cannabis Branch 
Health Canada 

* The final Regulatory Impact Analysis Statement will be published in the Canada 
Gazette. 

Note: Canada is a Party to the World Health Organization Framework Convention on Tobacco 
Control. Article 5.3 of the Convention obliges parties, in setting and implementing their public health 
policies with respect to tobacco control, to protect these policies from commercial and other vested 
interests of the tobacco industry in accordance with national law. Therefore, the Government of 
Canada must actively exclude tobacco industry influence with respect to tobacco control policy. You 
must deciare any perceived or actual conflicts of interest with the tobacco industry when 
providing input to this consultation. if you are part of the tobacco industry, an affiliated 
organization or an individual acting on their behalf, you must clearly state so in your 
submission. 

We are also interested in being made aware of perceived or actual conflicts of interest with the vaping 
and/or pharmaceutical industry. As such, we request that you please deciare this, if applicable, when 
providing your submission. if you are a member of the vaping and/or pharmaceutical industry, an 
affiliated organization or an individual acting on their behalf, you are asked to clearly indicate 
this in your submission. 

Chers collègues, chères collègues, 

Le présent courriel vise à vous faire part de deux initiatives réglementaires récentes de 
Santé Canada, tel que mentionné dans ce communiqué de presse. Un résumé des 
deux initiatives réglementaires peut être consulté ici. 

1. Règlement sur la concentration en nicotine dans les produits de vapotage 
(RCNPV) 
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La version définitive du Règlement sur la concentration en nicotine dans les 
produits de vapotage sera publiée à la Partie II de la Gazette du Canada  le 23 
juin 2021. 

partir du 8 juillet 2021, le RCNPV : 

• fixera à 20 mg/mL la concentration en nicotine maximale pour les liquides 
vapoter destinés au marché canadien 

• interdira l'emballage et la vente de produits de vapotage dont la 
concentration en nicotine indiquée sur l'emballage dépasse 20 mg/mL 

Les détaillants ont jusqu'au 23 juillet 2021 pour respecter Ie RCNPV. 

Le RCNPV et l'ébauche du résumé de l'étude d'impact de la réglementation* 
peuvent être consultés ici. 

2. Projets de Décret modifiant les annexes 2 et 3 de la Loi sur le tabac et les 
produits de vapotage (arómes) et de Règlement sur les normes applicables 
aux propriétés sensorielles des produits de vapotage 

Les projets de Décret et Règlement seront publiés à la Partie I de la Gazette du 
Canada, le 19 juin 2021. Santé Canada lance ainsi une consultation publique de 
75 jours qui se terminera le 2 septembre 2021. 

Ces projets prévoient la mise en ceuvre d'une approche complémentaire à trois 
volets pour restreindre les produits de vapotage aromatisés. Les projets de 
Décret et Règlement viseraient dans un premier temps à restreindre davantage 
la promotion des arómes des produits de vapotage, y compris celle faite au 
moyen d'une mention ou d'une illustration sur l'emballage, aux arómes de tabac 
et de menthe, de menthol ou à une combinaison de menthe et menthol 
(menthe/menthol). Ils interdiraient dans un deuxième temps tous les sucres et 
édulcorants ainsi que la plupart des ingrédients aromatisants, à l'exception d'un 
nombre limité d'ingrédients pour conférer un aróme de tabac ou de 
menthe/menthol. Enfin, ils prescriraient des normes applicables aux propriétés 
sensorielles afin de prévenir toute perception sensorielle autre que celles typique 
du tabac ou de la menthe/menthol. 

Un sommaire de la méthodologie peut être consulté ici. 

Les personnes intéressées peuvent communiquer leurs observations par courriel 
@canada.ca. 

Direction de la lutte au tabagisme 
Direction générale des substances contrólées et du cannabis 
Santé Canada 

* La version définitive du résumé de l'étude d'impact de la réglementation sera publiée 
la Gazette du Canada. 
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Nota : Le Canada est partje à la Convention-cadre pour la tutte antitabac de l'Organisation mondiale 
de la Santé. L'article 5.3 de la Convention oblige les partjes, en définissant et en appliquant leurs 
politiques de santé publique en matière de lutte antitabac, à veiller à ce que ces politiques ne soient 
pas influencées par les intérêts commerciaux et autres de l'industrie du tabac, conformément à la 
législation nationale. Par consequent, le gouvernement du Canada doit activement protéger les 
politiques publiques contre l'influence de l'industrie du tabac. Vous devez déclarer tout conflit 
d'intérêts pergu ou réel avec l'industrie du tabac dans le cadre de cette consultation. Si vous 
êtes un membre de l'industrie du tabac, une organisation affiliée ou une personne agissant en 
leur nom, vous devez l'indiquer clairement dans votre présentation. 

Nous voulons également être informés de tout conflit d'intérêts peau ou réel avec l'industrie 
pharmaceutique ou du vapotage. i‘nk ce titre, nous demandons que vous nous en informiez lorsque 
vous nous transmettrez votre présentation. Si vous êtes un membre de l'industrie 
pharmaceutique ou du vapotage, une organisation affiliée ou une personne agissant en leur 
nom, vous devez l'indiquer clairement dans votre présentation. 
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From: 
To: 
Subject: 	Confidential;;;;; Comparison lists 
Date: 	 dinsdag 29 juni 2021 17:55:32 
Attachments: 	 .docx 

Hi 

Here a comparison of our lists, together with possible reasons for the differences. Please 
do not share. As I know your Dutch is excellent, I did not translate all. 
Maybe you can have a look to see if my probable reasons for the observed differences 
make sense to you. 

Our criteria are: 

1. Used in minimally 0,5% of liquids with tobacco flavor; 
2. Used more often in liquids with tobaccco flavor than in liquids with other flavors; 
3. No plant extract; 
4. Associated with tobacco (flavor) and no sweet or fruit flavor. 

I would have time Friday afternoon to talk about it. 

Kind regards, 

1 



>,t 
Ji'Vt (nywa.nl>  From: 

5.1.2.e, tenzij anders aangegeven 

From: 
To: 
Subject: 	 RE: report list of allowed 	components 
Date: 	 dinsdag 14 september 2021 15:36:29 

Doc. 4 

;1111111~11~1111111111111Milr 

Thanks 	, see you then! 

From: 

	

1 ZW  @rivm.nl>; 	 ~ME @rivm.n1>; 
111.111~4 	 1111111Y 1.111111@nvwa-ni>  
Subject: RE: report list of allowed e-liquid components 

Dear colleagues, 

The 23rd  also works for us (8am in Ottawa, or 14:00 in NL). I will send a MS Teams invitation. 

Talk to you soon, 

De : 	 1111~@rivm.nl>  
Envoyé : 2021-09-14 06:49 
: 

	

	 2111111M@rivm.n1>; 
@nywa.nl> 

Cc : 
	 41~Rhc-sc.gc.ca>  

Objet : RE: report list of allowed e-liquid components 

Hello, 

Thursday 23th is fine for me! 

Kind regards, 

From: 	 1111.11.@rivm.nl>  
Sent: dinsdag 14 september 2021 12:48 
To: 
	 111.111@nywa.nl> 

Cc: 
	 2111.1111hc-sc.gc.ca>; 

1111.1.@rivm.nl>  
Subject: RE: report list of allowed e-liquid components 

Dear 	• J 

Thank you. 	 would this suit you? 

Kind regards, 

jr;i1t>:015. 

111111111.111@hc-sc.gc.ca> 
Sent: dinsdag 14 september 2021 15:29 
To: 

Sent: dinsdag 14 september 2021 12:40 



From: 
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To: 	 <1111~@rivm.nl> 
Subject: RE: report list of allowed e-liquid components 

Deark 11,  

Thursday the 23th suits me. Friday is not in my schedule that week. 

Best regards, 

11~111Rrivm.nl> 
Verzonden: dinsdag 14 september 2021 09:44 
Aan: 	 ' auffligui0hc-sc.gc.ca> 
CC: 	 11111111111@rivm.nl>;  
ni) limi@rwwa.nl>  
Onderwerp: RE: report list of allowed e-liquid components 

Dear 

Wednesday is my free day. Would Thursday or Friday in the same week also suit you? 
I think 	is available. x 	, would either of those days suit you? 

Best, 

Van: 

Rhc-sc.gc.ca> 
Sent: maandag 13 september 2021 23:44 
To 	 Rrivm.nl>  
Subject: RE: report list of allowed e-liquid components 

How about September 22 at 8am (Ottawa time — 14:00 in the Netherlands)? 

De : 	 1@rivm.nl>  
Envoyé : 2021-09-02 14:03 
A 	 Ca~hc-sc.gc.ca>  

Objet : RE: report list of allowed e-liquid components 

Absolutely. Thank you! 

From: 11~1~ < 	1 @hc-sc.gc.ca>  
Sent: donderdag 2 september 2021 17:54 
To: ~OM <11, 	1@rivm.nl>  
Subject: RE: report list of allowed e-liquid components 

Certainly. What kind of timelines did you have in mind? Can we look at two weeks from now? 

t.? 
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De : 	11111111.11.11   @rivm.nl>  
Envoyé : 2021-09-02 10:55 
: 	 1111~Rhc-sc.gc.ca>  

Objet : RE: report list of allowed e-liquid components 

Dear 

Yes lease. I would like to include my colleague 	and also 	 from the 
Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority, if that is o 'k''''-'2th you? 
If so, maybe you could send me a few options that would suit you? 

Best, 

From: 	 ~ME   @hc-sc.gc.ca>  
Sent: donderdag 2 september 2021 16:51 
To: 	 t@rivm.nl>  
Subject: TR: report list of allowed e-liquid components 

Dearr 

I had a chat with my colleagueF 	regarding your compliance issue. I think it is worth having a 
call with you, if you wish. 

Let me know. 

Best, 

	

De :ik 	
Envoyé : 2021-08-31 12 03 
À: 	 @rivm.nl>  
Objet : RE: report list of allowed e-liquid components 

Thanks, 	for the update. 

1 will ask colleagues about your compliance question. 

Best, 

De :   ;;;d 	0@rivm.n1>  
Envoyé : 2021-08-31 11:59 
: 	 1111111111@hc-sc.gc.ca>  

Objet : RE: report list of allowed e-liquid components 

Dear 

Hope you enjoyed your summer. 



From: 
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Our report is finished and will be send to our commissioner, i.e. the Ministry, probably 
this week. 
Usually it is published some four weeks later on the rivm website, and it will be 
accompanied by a press release from our side. I could imagine that this will lead to 
some discussion. 

Does that help? 

Further, we are working on a procedure now for analytical chemical support for 
compliance. We can identify the peaks on the list of allowed substances as well as other 
main additives that are not flavorings and are still allowed. We also have a database of 
many other flavorings that will not be allowed anymore. But, what should be the 
procedure if we find an unknown? 

If you and colleagues already have some ideas on such type of questions, we would be 
interested. 

Kind regards, 

P hc-sc.gc.ca> 
Sent: maandag 30 augustus 2021 22:21 
To: 	 1111~11@rivm.nl>  
Subject: TR: report list of allowed e-liquid components 

Dearek 

Has there been any announcement in the NL regarding e-liquid components since we last 
talked? 

Trying to get up to speed after a relaxing summer... 

Best, 

De :nwre,* @canada.ca> 
Envoyé : 2021-04-13 20:34 
A -1@rivm.nl> 
Objet : RE: report list of allowed e-liquid components 

Dear 

Of course, we will be pleased to chat about your criteria. Also, you are correct regarding our 
inability to say much about the list we are considering. 

When would you like to have the videoconference/call? 

Regards, 

De: 	 @rivm.nl> 
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Envoyé : 2021-04-13 11:51 
À :Mom" 
	all 111~1 canada.ca> 

Objet : report list of allowed e-liquid components 

Dear 	'71, 
We are close to finishing our list of allowed e-liquid components. 
We consider several criteria, including ratio tobacco/non-tobacco > 1, present in >0.5 % 
of tobacco liquids, and no mixtures or extracts. 

Now, we are assessing the remaining compounds regarding their flavor and known 
relation to tobacco. 
As expected, this gives some compounds that lead to discussion. Is this something we 
could discuss with you and your team in an informal meeting? We realize that you can 
give no information on your own decisions. 

Furthermore, we will start writing soon. In our report, we would really like to thank 
Health Canada for useful discussions, or something similar, as your input was very 
helpful. If you think this will not disturb your own process, what would be a good 
formulation? 
As said, we would also appreciate your team's informal reviewing of our report. It is in 
Dutch, but I know that you are quite fluent . Kidding aside, we could maybe make a 
google translate document to that purpose. If you are willing, we can try whether that 
works. 

Kind regards, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bént 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,n1/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.nlien  Committed to health and sustainability 
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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.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.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 geadresseérde 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 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 
aansprakel jkheid voor schade. van we ke 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 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 
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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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Verkenning van de gezondheidseffecten van de 23 stoffen op de limitatieve lijst 
van smaakstoffen in e-sigaretten 

Aanleiding: 
De aanleiding van deze vraag is het recent verschenen rapport over een limitatieve lijst 
van smaakstoffen in e-sigaretten. De link is hier te vinden: Smaakbepalende additieven in  
vloeistoffen voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst 1 RIVM  

Product: brief met bijlage (dus geen briefrapport) 

Planning: 
voor kerst 2021: afstemmen met VWS en vastleggen plan van aanpak 
januari 2022: verzamelen informatie 
begin februari 2022: concept rapportage voor interne toetsing 
eind februari 2022: getoetste concept rapportage naar VWS 
maart 2022: afronding rapportage 

Kosten: 18.378 EURO 

Aanpak 
1. Het eerste criterium waar naar gezocht zal worden is of de betreffende stof carcinogene of 

mutagene eigenschappen heeft (IARC). Een IARC classificatie in categorie 1 of 2A achten we 
hiervoor voldoende bewijs. Indien dit niet het geval is, zal gekeken worden of de stof 
reproductietoxische eigenschappen heeft (Gezondheidsraad, CLP/GHS, US EPA) Stoffen met 
CMR eigenschappen mogen niet toegevoegd worden aan e-liquids volgens de TPD, 
waardoor dergelijke eigenschappen voldoende zijn om de stof te verbieden. 

2. Indien de stof geen CMR eigenschappen heeft, zullen we zoeken naar gezondheidskundige 
grenswaarden die bepaald zijn door (inter)nationale instanties. Wanneer de normen niet 
recent zijn (voor 2017), zal verder worden gezocht naar meer recente informatie om te zien 
of er meer recentere inzichten zijn. De volgende bronnen kunnen hiervoor worden 
geraadpleegd: 

• OECD eChemPortal https://www.echemportal.org/echemportal/  
• WHO-website http://www.inchem.org/#/search.  
• RIVM RvS (Risico's van Stoffen) database 
• ATSDR https://www.atsdr.cdc.gov/ 
• ECHA, inclusief REACH-registratiedossiers https://echa.europa.eu/information-on-chemicals  
• RepDose Database (https://repdose.item.fraunhofer.de/ 
• EFSA http://www.efsa.europa.eu/ en https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-

pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN 
• IRIS https://www.epa.gov/iris  
• ITER www.iter.tera.org  
• OEHHA https://oehha.ca.gov/;  
• WHO-JECFA http://apps.who.int/food-additives-contaminants-jecfa-database/search.aspx  
• Databases en/of rapportages in het kader van arbeidsveiligheid: 
• Gezondheidsraad www.gezondheidsraad.nl  
• IFA https://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index-2.jsp;  
• SCOEL https://ec.europa.eu/social/main.isp?catld=148&intPageld=684&langld=en;  

3. Om de blootstelling te toetsen aan de gezondheidskundige grenswaarde te kunnen 
interpreteren, zal op basis van een blootstellingsscenario bepaald worden hoe de 
concentratie in een e-liquid zich ongeveer vertaald naar een geïnhaleerde concentratie. 
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A. allereerst zal een standaardscenario (of meerdere) voor gebruik vast gesteld worden. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de mate van gebruik (aantal sessies per dag, aantal 
'trekjes' per sessie), om niet alleen de concentratie maar ook de frequentie van gebruik vast 
te stellen. Informatie over hoeveelheden van de stoffen in e-Iiquids is beschikbaar. 
B. De gezondheidskundige grenswaarden worden vergeleken met de blootstelling. Hierbij zal 
onderscheid gemaakt worden tussen grenswaarden voor de werker en de algemene 
bevolking. Ook zal er onderscheid gemaakt worden tussen lokale effecten en systemische 
effecten. 

4. Wanneer uit punt 3 blijkt dat schadelijke effecten kunnen optreden bij de gekozen scenario's 
voor e-sigaret gebruik, dan zal niet verder gezocht worden naar uitgebreidere informatie of 
meer toxicologische eindpunten 

5. Per stof zal worden aangegeven welke bronnen geraadpleegd zijn. 
6. Uiteindelijk wordt per stof een samenvatting van de gevonden informatie gemaakt. Deze 

samenvatting geeft antwoord op de vraag of het mogelijk is dat de stof gezondheidsschade 
geeft na inademing bij de hoeveelheden verwacht in e-sigaretten. 
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From: 
To: 
Subject: 	RE: Verzoek tot overleg nav RIVM studie Smaakbepalende additieven in vloeistoffen voor e-sigaretten: een 

voorstel voor een limitatieve lijst 
Date: 	 woensdag 19 januari 2022 21:19:44 

Ja, mij lijkt ook briefrapport. Ik zou dit aan OG doorgeven en ook dat de kosten hierdoor 
hoger worden. 

From: 	111~@rivm.nl> 
Sent: woensdag 19 januari 2022 21:09 
To 	 <4111~@rivm.nl> 
Subject: RE: Verzoek tot overleg nav RIVM studie Smaakbepalende additieven in vloeistoffen 
voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst 

Hoi »Mi 

Dank je, dat helpt. 
Het is inderdaad alweer even geleden dat ik een rapport heb opgeleverd, dus ik zal 
vragen om hulp hierbij. 
In de default voor com zit ook publiekssamenvatting, dus ik neem aan dat dat er 
inderdaad bij hoort. 

Ik zal bij ffitli aangeven dat er additionele kosten komen omdat het product anders 
moet worden. Is dit iets om te bespreken? Het lijkt me eigenlijk dat er niet veel opties 
zijn en dat een briefrapport vrij voor de hand ligt. 

Groet, 

From: 	 @rivm.nl>  
Sent: woensdag 19 januari 2022 19:50 
To: kyr 	4',5:0"5@rivm.nl>  
Subject: RE: Verzoek tot overleg nav RIVM studie Smaakbepalende additieven in vloeistoffen 
voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst 

Hol r. 

Dat klopt, maar dat ging om het ad hoc budget van kennisvraag 5.7.1. Waar zij nu over 
schrijven, gaat om het ad hoc budget van geheel programma 5. Dat is dus een ander 
potje. Dus dat is een mooie oplossing. 

Je hebt gelijk dat een rapport meer werk is. Een briefrapport is dacht ik idd niet veel 
minder werk dan een gewoon rapport. Ik weet niet zeker of bij een briefrapport 
standaard ook en publiekssamenvatting en een nieuwsbericht zit. Ik dacht van wel. 

Je bent voor een rapport default 6600 euro kwijt voor com, zie bijlage, ook op R 
uitvoering. Nu heb je misschien niet alle elementen nodig, maar de helft ben je zo kwijt. 
Dan heb je ook nog alle stappen in rivm doc om te doorlopen. Als je daar niet in thuis 
bent, kun je evt hulp van kaiM;g:4  vragen, zij kent de weg. 
Ook zit er meer uren voor jezelf aan, o.a. in de afstemming van publiekssamenvatting 
en nieuwsbericht. En de lijntoetsing. 

Je zult dus extra budget nodig hebben. 

Heb je zo voldoende informatie? 

Groet, 
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From: 	1.111111111~5 
Sent: woensdag 19 januari 2022 16:30 
To: 	1.1~Rrivm.nl>  
Subject: FW: Verzoek tot overleg nav RIVM studie Smaakbepalende additieven in vloeistoffen 
voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst 

Hoi 

Ik begreep eerder van jou dat er in het ad hoc budget te weinig ruimte is om dit uit te 
voeren, klopt dat nog? En als het een rapport moet worden, dan gaat er natuurlijk ook 
extra tijd in zitten. Een briefrapport kan nog, maar dat maakt qua tijd niet veel uit denk 
ik. Zijn er nog andere opties? Of toch maar even bespreken tijdens het kwartaaloverleg? 

Groet, 

From: 	 Rminvws.nt>  
Sent: woensdag 19 januari 202212:22 



Privm.n1>;- 
Rminvws.nl> 

@rivm.nl> 

@rivm.nl> 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 

Datum: 
Bijlagen: 

RE: Verzoek tot overleg nav RIVM studie Smaakbepalende additieven in vloeistoffen voor e-sigaretten: een 
voorstel voor een limitatieve lijst 
maandag 31 januari 2022 09:50:00 
offerteverzoek rivm toxiciteit smaakstoffen e-liquids.docx 

Hoi 

Helaas moeten we toch een offertetraject doorlopen voor het onderzoek, omdat de ad hoc 
middelen worden ingezet voor PFAS. Bij deze het offerteverzoek. 

Groet; 

Van: 	 < @rivm.nl> 
Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 11:18 
Aan:, 	 1@minvws.nl>2‘ 	 @rivm.nl> 
CC: 	 < 	 I @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Verzoek tot overleg nav RIVM studie Smaakbepalende additieven in vloeistoffen 
voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst 

Hoi 

Bedankt, we gaan ermee aan de slag. 

Groet, Bad 

From: 	 < 	@minvws.nl> 
Sent: maandag 24 januari 2022 13:44 

Subject: RE: Verzoek tot overleg nav RIVM studie Smaakbepalende additieven in vloeistoffen 
voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst 

Hoi 	en 

We hebben even intern overleg, en zijn akkoord met de extra kosten voor het briefrapport. We 
denken dat dit het beste past bij het feit dat we naar het rapport willen verwijzen in de 
regelgeving. We zitten niet echt met een harde deadline, en ik denk dat wij op basis van het 
concept rapport alvast wel kunnen beginnen met de toelichting van de ministeriele regeling, dus 
ook de langere termijn is akkoord. Onze collega [fï, 	gaat samen met een collega 
van jullie zorgen dat de opdrachtfinanciering word-fintgevoer 

Groet EkiV1 

Van: 	 Privm.nl> 
Verzonden: donderdag 20 januari 2022 17:27 
Aan 	 ) IiiiRminvws.n1>; 
CC 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Verzoek tot overleg nav RIVM studie Smaakbepalende additieven in vloeistoffen 
voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst 

Hoi 

Nog even een aanvulling op mijn onderstaande mail. Het extra werk voor een 
briefrapport betekent dat we de eerder genoemde planning niet kunnen halen. Ik 
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verwacht dat we een conceptrapport in de tweede helft van februari kunnen sturen en 
het finaliseren zal dan eind maart/begin april worden. Hopelijk is dit akkoord. Mochten 
jullie deadlines hebben, dan hoor ik het natuurlijk graag! 

Groet, IL 
From: ~1111 
Sent: donderdag 20 januari 2022 09:22 
To: ~ik ZIE 211111(ffiminvws.nl>; 	 111111111.1111111@rivm.nl> 

Cc: 
Subject: RE: Verzoek tot overleg nav RIVM studie Smaakbepalende additieven in vloeistoffen 
voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst 

Bedankt hiervoor, goed om te horen dat het zo kan. 

Het product kunnen we natuurlijk aanpassen. Een briefrapport lijkt me dan de meest 
logische optie, dat is de meest simpele versie van het rapport, is dat akkoord voor jullie? 
Ondanks dat het een simpele versie is, betekent het wel extra werk en dus ook 
additionele kosten, namelijk nog 9690 euro, dus dan wordt het totaal 28068 euro. 
Als dit akkoord is, dan is een toezegging per mail voldoende. En mocht je een ander 
voorstel hebben, dan hoor ik het graag. 

Groet, 

From: ~RE 	Pminvws.nl> 
Sent: woensdag 19 januari 2022 12:22 
To: 	MEM 	 @rivm.n1>; 	 Privm.nl> 
Cc: 	 <IMIM  (minvws.nl>  
Subject: RE: Verzoek tot overleg nav RIVM studie Smaakbepalende additieven in vloeistoffen 
voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst 

Dag 

Onze collega tek 	IJ heeft aangegeven dat deze opdracht gefinancierd kan worden uit 
het ad hocbilgé-rvoor programma 5. Dit scheelt een offertevoorstel, en inmiddels is dit in 
gang gezet. 
Enige bespreekpunt is nog de publicatievorm. Een brief leent zich in onze ogen niet goed voor 
het delen met de Tweede Kamer, en ook als verwijzing in de regelgeving vinden we dat lastiger. 
Onze voorkeur gaat dan ook uit naar een rapport oid, hoeft helemaal niet lang te zijn. Ik hoor 
graag jullie reactie. 
Groet 

Van: 	< 	Rrivm.nl> 

Verzonden: dinsdag 11 januari 2022 18:06 
Aan: 	 affiáj)11111M@minvws.nl>; 

CC: 	 Rminvws.nl> 

Onderwerp: RE: Verzoek tot overleg nav RIVM studie Smaakbepalende additieven in vloeistoffen 
voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst 

Hoi 

Hartelijk dank voor je bericht, fijn om te horen dat het voorstel akkoord is. Zou je een 
officieel offerteverzoek kunnen sturen hiervoor? Dan kunnen we jullie een formele 
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offerte sturen. 

Bedankt en groet, 

From: 	 21.1111111@minvws.nl>  
Sent: dinsdag 11 januari 2022 16:47 

To: 	 <5111~lrivm.nl>; 	<11~111111Rrivm.nl> 
Cc: 
	 1111.1Rminvws.nl>  

Subject: RE: Verzoek tot overleg nav RIVM studie Smaakbepalende additieven in vloeistoffen 

voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst 

Dag 

We hebben het vandaag in ons teamoverle ehad over jullie onderzoek naar de toxiciteit van 
de smaakstoffen van e-sigaretten en 	ging er mee akkoord om het onderzoek uit te 
voeren. Het kan via een additionele o e e. 

losi
roet 

Van: 
Verzonden: vrijdag 7 januari 2022 16:53 

Aan: 	 ' 11.1.1.@rivm.nl>  
CC: 	<1.111@minvws.n1>; 	 @rivm.nl>  
Onderwerp: RE: Verzoek tot overleg nav RIVM studie Smaakbepalende additieven in vloeistoffen 

voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst 

Hoi 

Sorry dat ik pas na de kerst reageer. Het voorstel lijkt ons prima en een additionele offerte lijkt 
ons ook goed. We willen het graag dinsdag even met ons MT lid bespreken. We komen er op 
terug. 

Groet, 

Van:. 4gr~1 <"~ter'''  @rivm.nl>  
Verzonden: donderdag 16 december 2021 16:11 

Aa n:1111111Mr"W < 	1(@minvws.nl>  
CC: W41~.~ ) < 	minvws.n1>; 	""ig 11~1.1Privm.nl>  
Onderwerp: RE: Verzoek tot overleg nav RIVM studie Smaakbepalende additieven in vloeistoffen 

voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst 

Hoi 

Hierbij stuur ik je een concept plan van aanpak om de schadelijkheid van de additieven 
in e-liquids te bepalen. Ik hoor graag wat je hiervan vindt, of je nog vragen of 
opmerkingen hebt en of het akkoord is als we dit zo op gaan pakken. 
Gezien de timing van het werk, is het prettig als we het plan kunnen afstemmen voor de 
kerst, zodat we in januari meteen kunnen beginnen. Is dat nog haalbaar? 
En gezien het budget willen we vragen of dit een additionele offerte kan worden. We 
horen graag of dit mogelijk is. 

Bedankt en groet, 	£.1 
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From: 	 )  1111~0minvws.n[>  
Sent: donderdag 18 november 2021 12:14 
To: 	1111~12112M35; 	111111111~' 
Cc: 	1111110minvws.nl>  
Subject: RE: Verzoek tot overleg nav RIVM studie Smaakbepalende additieven in vloeistoffen 
voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst 

Hol 
	

en 

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

Van: 	1111111.Rrivm.nl>  
Verzonden: donderdag 18 november 2021 11:57 

Aan: 	1111.11.0minvws.ni>  
CC: 	 Orninvws.nk  
Onderwerp: RE: Verzoek tot overleg nav RIVM studie Smaakbepalende additieven in vloeistoffen 
voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst 

Hallo 

Heb net met 	gesproken. 	zal dit verder oppakken en ik zal 
meedenker/mee ezer zijn. Zij is ju ie contractpersoon voor deze opdracht. 

Groet, 

From: 	 @minvws.n[> 
Sent: woensdag 17 november 2021 16:51 

To: 	 Privm.nl> 
Cc: 	 Ominvws.n1>; 

	
1.111~—d"1111>  

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? 

Maf 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 
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product? 
Wellicht is een addendum op het rapport een optie? Hangt ook af van wat jullie vinden. 
Als we de lijst moeten aanpassen lijkt me een officieel stuk wel beter. 

Morgen heb ik best wel tijd en ik zag dat 	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, 
WAM kt_rvma 

Van: 
	 11111~@rivm.nl>  

Verzonden: maandag 15 november 2021 21:16 
Aan: 	 111.111.Pminvws.nl>  
CC: 	 111111Pminvws.n1>; 	111111111111Privm.nl>  
Onderwerp: RE: Verzoek tot overleg nav RIVM studie Smaakbepalende additieven in vloeistoffen 
voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst 

Hallo Wil, 

Yvonne 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, 

Isoforon is inderdaad schadelijk. Zie ook dit atsdr rapport: Toxicological Proffle.for 
Isophorone (cdc.gov)  
Isophorone C9H140 - PubChem (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: tf52 (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.pdf 
Pyridine is een categorie 3 stof dus Pyridine is not classifiable as to its carcinogenicity to 
humans 

Dus over isoforon ben ik het wel met ze eens, maar van pyridine niet. 

11 k 	 j@minvws.nl>  From: 



T 070 340 d. 
F 070 340 

i-vr 
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Sent: vrijdag 12 november 2021 10:22 
To: 	 Privm.nl> 
Cc: 	 iniaminvws.nl> 
Subject: FW: Verzoek tot overleg nav RIVM studie Smaakbepalende additieven in vloeistoffen 
voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst 

Beste 

De e-sigbond heeft de stas een brief geschreven over het smaakjesverbod. Ze vragen daarbij 
zich af waarom 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, 

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 
	

@minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 11 november 2021 17:31 
Aan: _groep VGP tabak 	 @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? 



inisteP~ 
Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en preventie 
Postbus 20350 
2500 EJ DEN HAAG 
Teinr 070-34 e 
Mobielnr: e 
Email: 	nide  a  1,2-• 

Web:  1,A.Ai  i •  ,./k mi,-  • e 
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amituedralil 

Het bezoekadres is' 
Pamassusplein 5 
2511 VX Den Haag 

Het postadres is: 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag 

NB: 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 gewaagd voor u het pand verder kunt betreden!!! 

ellywhitintlEetirrist  
filM104001011111"140iln .20M 

KipwatrsImobwMelkestop dOSSINOWIS 

Van: Staatssecretaris 	 aminvws.nt>  
Verzonden: donderdag 11 november 2021 17:05 
Aan: 	 Rminvws,n1>;  _dienstpostbus VGP-secretariaat 
111~111111.11.1.0minvws.nl>  
Onderwerp: FW: Verzoek tot overleg nav RIVM studie Smaakbepalende additieven in 
vloeistoffen voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst 

Hoi 

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

Met vriendelijke groet, 

Staatssecretaris Blokhuis 
T 070  34011111 

Van: 	 fflesigbond.n(>  
Verzonden: donderdag 11 november 2021 16:44 
Aan: Staatssecretaris  1111111111~0minvws.nt>  
CC: 	 111111110minvws,n1>; 
1.11~10minvws.ni>;111~~11 
Onderwerp: Verzoek tot overleg nav RIVM studie Smaakbepalende additieven in vloeistoffen 
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voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst 

Geachte heer Blokhuis, 

Graag vraag ik uw aandacht voor bijgaand schrijven. 

Met vriendelijke 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.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.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 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.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.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 
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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.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.nUen  Committed to health and sustainability 
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Aanvraag Additionele Offerte 

Opdrachtnummer: <...> 
Opdrachttitel: vervolgonderzoek toxiciteit smaakstoffen e-liquids 
tbv smaakjesverbod 

Praktische gegevens 
Directie: VGP 
Programmahouder: 
Contactpersoon: 

Email: 	minvws.n1 
Telefoonnummer: 

Opdracht Startdatum: 15 januari 2022 
Opdracht Einddatum: conceptversie februari 2022, eindversie maart 2022 
Indicatief budget: €18.000,- 

1. Opdrachtbeschrijving 
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. Naar aanleiding van 
het recent verschenen rapport over een limitatieve lijst van 
smaakstoffen in e-sigaretten(Smaakbepalende additieven in  
vloeistoffen voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve  
lijst 1 RIVM) is door VWS besloten om het RIVM voor de stoffen 
op deze voorgestelde lijst ook te laten kijken naar de mogelijke 
gezondheidseffecten van deze stoffen. 

Zo zal er door het RIVM worden gekeken of de stoffen 
carcinogene of mutagene eigenschappen hebben (IARC). Indien 
dit niet het geval is, zal gekeken worden of de stoffen 
reproductietoxische eigenschappen hebben. Stoffen met CMR 
eigenschappen mogen niet toegevoegd worden aan e-liquids 
volgens de TPD, waardoor dergelijke eigenschappen voldoende 
zijn om de stof te verbieden. Indien de stof geen CMR 
eigenschappen heeft, zal worden gezocht naar 
gezondheidskundige grenswaarden die bepaald zijn door 
(inter)nationale instanties. Om de blootstelling te kunnen 
interpreteren, ziet VWS ook graag een blootstellingsscenario 
voor de stoffen. 

Graag zien we per stof een samenvatting van de gevonden 
informatie per stof en antwoord op de vraag of het mogelijk is 
dat de stof gezondheidsschade geeft na blootstelling bij de 
hoeveelheden verwacht in e-sigaretten. 

2. Beleidscontext 
Op basis van deze aanvullende inventarisatie, en het eerste 
rapport van het RIVM zal de lijst met toegestane smaakstoffen 
voor e-liquids worden opgesteld die in een ministeriele regeling 
zal worden opgenomen. 

3. Wijze van aansturing Contact met opdrachtgever over voortgang onderzoek 

4. Opdrachttype 
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Onderzoek en advies 

5. Product(en) en 
(opleverdatum) Briefrapport; publicatie in overleg 

6. Samenwerking NVWA 

7. Raakvlakken met 
andere opdrachten 

8. Overige 
aandachtspunten 
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From: 
To: 
Subject: 
Date:  

KIM 
RE: schadelijkheid e-sig stoffen 
woensdag 2 februari 2022 10:32:32 

Prima! Dank je. 
En móchten er concrete vragen komen voor jou, dan laat ik (of® of.)  het weten. 

From: 	 @rivm.nl> 
Sent: woensdag 2 februari 2022 10:26 
To 	 @rivm.nl> 
Subject: RE: schadelijkheid e-sig stoffen 

041.11, 
Dank voor je respons. Je krijgt van mij vandaag of morgen reactie op het blootstellingsscenario. 
Ik laat het overleg morgen dan voorbijgaan. Ok? 

Groet, 

,@rivm.nl>  
Datum: 2 februari 2022 om 10:12:21 CET 
Aan:' 	Í < 	1@rivm.nl>  
Onderwerp: RE: schadelijkheid e-sig stoffen 

Hoi 

Goed punt, ik had je daarom als optional bij de overleggen gezet. 
Ik zou in ieder geval nog graag je input hebben op het blootstellingsscenario (zie laatste 
versie in de mail), maar dat kan ook via mail, hoeft niet in het overleg. Tenzij er nog 
zaken te bespreken of beslissen zijn. 
De rest van je uren is dan om het rapport te lezen en feedback hierop te geven. Volgens 
mij mag toetsen niet meer, omdat je al betrokken bent. 
Past dit zo? 

Groet, 

	Original Appointment 	 
From: 	11.1@rivm.nl>  
Sent: woensdag 2 februari 2022 08:48 
To: 
Subject: Accepted: schadelijkheid e-sig stoffen 
When: woensdag 9 februari 2022 12:30-13:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, 
Stockholm, Vienna. 
Where: Microsoft Teams Meeting 
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Hi 

Even een vraagje/opmerking. Als ik wekelijks ieder overleg bijwoon zijn mijn uren snel 
op en heb ik straks geen tijd meer om te lezen/toetsen. Is het dan beter om per week te 
bekijken of het zinvol is dat ik aanschuif? Of hoe zie jij verder mijn rol hierin? 

Groet, 
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From: 
To: 
Cc: 
Subject: 	 e-sig stoffen 
Date: 	 woensdag 2 februari 2022 18:50:48 

Hoi 

Dank je. Ik heb morgenochtend wel even tijd, vanaf 10 uur, zullen we dan tussen 10u 
en 10.30u dit even bespreken? 

Alvast een eerste reactie. Als ik die formule aanpas, wat ook logisch lijkt (kg/L = g/ml), 
dan kom ik op hele rare waarden bij het verbruik. De grootverbruiker gebruikt dan 
minder ml dan alle andere gebruikers... Ik zie nu ook waar de fout zit, het e-liquid 
verbruik per puff was in mg/puff en niet g/puff... Uiteindelijk klopt het dus wel, maar om 
een andere reden. 

Verder is er een verschil in de concentratieberekening voor de lokale dosering (het gaat 
in jouw berekening niet om de systemische dosering - of wel?); 
jullie deden dat in de 55ml van de puff, nemen daar de helft van, en dan weet ik niet of 
je nog een factor 3 doet voor de alveolaire dosering. 
In mijn berekening ga ik uit van het totale ingeademde volume (555m1), en corrigeer dit 
voor de alveolaire bloostelling 
Ik vind geschreven berekeningen altijd wat lastiger te volgen, maar ik zal er nog eens 
naar kijken in het rapport. Het doel is zeker om de berekening uit het rapport aan te 
houden. 

Ik stuur je een vergaderverzoek voor morgen. 

Groet, 

From: 	1111111@rivm.nl> 
Sent: woensdag 2 februari 2022 15:44 
To: 	 @rivm.nl> 
Cc: 	Zir@rivm.nk 
Subject: RE: schadelijkheid e-sig stoffen 

Hallo 

rivm.nl> 

Ik heb er naar gekeken, maar ik denk dat het goed is om even samen door je 
berekening heen te lopen. Ik wil je in ieder er alvast op wijzen dat volgens mij je in 
kolom I en K van het eerste tabblad (scenarioschets) je moet rekenen met B43 en niet 
B44. 

Wat wij gedaan hebben voor e-sigaretten vind je in bijgaand rapport (2014-0143). 
Hierin staat in paragraaf 11.1 (blz 105-107 in het rapport) stap voor stap uitgelegd hoe 
we toen de alveolaire concentratie (voor lokale effecten) en de geabsorbeerde dosis 
(voor systemische effecten) hebben berekend. Uiteindelijk hebben we hiervoor twee 
vereenvoudigde formules voor afgeleid. Deze formules gaan uit van de concentraties in 
de damp, dat wil zeggen de concentratie in de puff zelf. 
Volgens mij kun je de concentratie van een stof in een puff van 55 mL dan als volgt 
berekenen. Volgens de metingen wordt per puff gemiddel 12,41 g van de e-liquid 
(vloeistof) verdampt, dit komt overeen met 12,41/1,148= 10,8 mL. Stel dat de 
concentratie van stof X 1 mg/mL is, dan zit in 10,8 mL 10,8 mg van stof X. Dit zit in één 
puff, dus de concentratie in de puf van 55 mL is dan 10,8/0,055 = 18,2 mg/L. (Ik hoop 
dat ik geen rekenfout heb gemaakt). 
In paragraaf 10.2 (blz 72-75) vind je welke scenario's wij toen hebben gebruikt en hoe 
de blootstellingsschatting werd uitgewerkt voor die scenarios. In tabel 10.1 staan de 
defaultwaarden, maar je kunt daar rustig van afwijken (wij hebben toen bijv. met een 
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puff volume van 70 mL gewerkt). 
Uiteindelijk is voor lokale effecten gewerkt met 0,5 x Cmax en niet met Cmax omdat 
Cmax maar een instantaan moment is en daarmee wel erg worst case was. We vonden 
dat 0,5 x Cmax een betere parameter om mee te werken. 

Ik weet niet of je morgenochtend gelegenheid hebt er samen naar te kijken, anders 
wordt het volgende week. Het kan morgen voor 10:30 of we moeten het tijdens het 
overleg doen, bij voorkeur aan het begin. 

Groet, 

From: 	MEM 	 Privm.nl> 
Sent: donderdag 27 januari 2022 20:12 
To: 	 IMEIRrivm.n1>; 
<1.111@rivm.nl>  
Subject: RE: schadelijkheid e-sig stoffen 

Hoi allen, 

Hierbij een nieuwe versie van het blootstellingscenario, staat ook in de teams folder. Het 
laatste tabblad geeft nu een systemische dosis in ug/kg/dag en een lokale dosis in 
mg/m3. 
INE,  zou jij kunnen kijken of de berekening overeenkomt met wat eerder is gedaan? 
Waar volgens mij een verschil zit, is de verdunning in de alveoli. Je noemde een factor 3 
hiervoor, die heb ik ook gebruikt. Als je uit gaat van 555m1 inhaleren en 2000m1 FRC 
dan is de verdunning 0.28 (bijna die factor 3 dus) (voor de herleidbaarheid misschien 
beter om deze 0.28 te gebruiken, of niet?). Als je ook eerst aanneemt dat 70% de 
alveoli bereikt, dan is het dus 0.7*555m1/2000ni1 = 0.19. Dat laatste is dus een 
verdunning van 5 keer. Blijkbaar neem je de 70% alleen mee om de systemische dosis 
te bepalen, niet voor lokaal, klopt dat? Indien ja, dan is de berekening van de lokale 
dosis alleen van toepassing op de alveoli, in de bovenste luchtwegen is de verdunning 
met FRC niet en kunnen de lokale concentraties veel hoger zijn. 

Groet,  wi fig 

From' 
Sent: donderdag 27 januari 2022 10:02 
To: 

	

	IMRE   rivm.n I>; 
Privm.nl> 

Subject: RE: schadelijkheid e-sig stoffen 

Hoi, 

(rivm.n1>;  ~fik 

Ik heb een voorstel gemaakt voor een berekening van concentraties in e-liquids naar 
dosis per dag en geinhaleerde concentratie. Ik wil hier graag vanmiddag even met jullie 
doorheen lopen en hoor dan graag als jullie opmerkingen of aanvullingen hebben. 
Een punt van aandacht is dat de berekening van concentratie nu uit gaat van de 
concentratie die geinhaleerd wordt tijdens een dampsessie. Dit is wat anders dan 
gedaan is om het risico van omstanders te bepalen (zie word doc). Deze extra stappen 
kunnen we includeren, maar dat hangt er ook vanaf of we naar geinhaleerde 
concentratie gaan kijken of lokale concentratie. 

De documenten staan ook in de teams folder. 

Tot vanmiddag, 
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	Original Appointment 	 
From: 
Sent: donderdag 20 januari 2022 15:46 
To: 
Cc: 
Subject: schadelijkheid e-sig stoffen 
When: donderdag 27 januari 2022 14:00-15:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, 
Stockholm, Vienna. 
Where: Microsoft Teams Meeting 

Microsoft Teams meeting 

Join on your computer or mobile app 
Click here to join the meeting 

Learn More 1 Meeting options 
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CAS nummer 	stofnaam 
CAS 14667-55-1 2,3,5-Trimethylpyrazine 
CAS 23696-85-7 Damascenone 
CAS 78-59-1 

	
lsophorone 

CAS 35044-68-9 beta-Damascone 
CAS 23726-91-2 (E)-beta-Damascone 
CAS 3726-92-3 (Z)-beta-Damascone 
CAS 1125-21-9 Ketoisophorone 
CAS 13215-88-8 Tabanone 
CAS 87-44-5 

	
beta-Caryophyllene 

CAS 23726-93-4 (E)-beta-Damascenone 
CAS 503-74-2 

	
Isovaleric acid 

CAS 4883-60-7 2-Hydroxy-3,5,5-trimethy1-2-cyclohexenone 
CAS 110-86-1 

	
Pyridine 

CAS 350-03-8 
	

3-Acetylpyridine 
CAS 15707-23-0 2-Ethyl-3-méthylpyrazine 
CAS 91-10-1 

	
2,6-Dimethoxyphenol 

CAS 106-44-5 	p-Cresol 
CAS 1139-30-6 (-)Carophyllene oxide 
CAS 591-12-8 

	alpha-Angelica lactone 
CAS 3738-00-9 Ambroxide 
CAS 536-78-7 

	
3-Ethylpyridine 

CAS 67-47-0 
	5-(Hydroxymethyl)-2-furfura I 

CAS 564-20-5 
	

(3aR)-(4)-Sclareolide  

Smaakomschrijving 	Associatie met tabak 	Aantal pro. Mediaan h Mediaan o Maximale I Maximale concentratie (mg/ml.) 
Baked potato, roasted nu Onderdeel van tabaksgei 	675 1.45496 0.16455 214.360 	23.288 
Fruity-floral with apple-pl Smaakt naar tabak 	 243 0.20800 0.02596 	68.582 	36.986 
Sharp, sweet-green-camt Smaakt naar tabak 	 211 0.39200 0.03920 275.996 	27.600 
Complex odour of blackct Smaakt naar tabak 	 200 5.40000 0.54000 109.440 	10.944 
Complex odour of blackci Smaakt naar tabak 	 148 1.03954 0.14093 	83.950 	8.395 
Complex odour of blacka Smaakt naar tabak 	 139 1.03950 0.10395 	9.216 	0.922 
Tobacco like, hay-straw, I Smaakt naar tabak 	 129 0.30000 0.03000 	7.173 	0.717 
Fruity, tobacco like; dry fe Smaakt naar tabak 	 126 1.03950 0.13717 	50.000 	5.822 
Woody, spicy, dry odor; s Onderdeel van tabaksgei 	89 0.51961 0.05196 461.730 	46.173 
Fruity-floral with apple-pl Smaakt naar tabak 	 66 0.95268 0.11555 	42.200 	4.220 
Very sourfsweaty", chee Onderdeel van tabaksgei 	40 0.01800 0.00180 	15.820 	1.582 
Sweet, musty tea, caram. Smaakt naar tabak 	 35 5.19772 0.51977 	41.009 	4.101 
Strong, amine-like, fishy, Komt voor in tabaksrook 	33 0.16980 0.01698 	17.000 	23.288 
Strong, bomt roasted, nu Smaakt naar tabak 	 33 0.83140 0.08314 	3.638 	0.364 
8urnt nutty-hazelnut roa.Onderdeel van tabaksgei 	32 0.06000 0.00600 	4.000 	0.400 
Phenolic-woody-medicini Onderdeel van tabaksget 	29 0.17829 0.01783 	4.610 	0.461 
Tarry, smoky, phenol-me.Onderdeel van tabaksgei 	25 0.02970 0.00297 	0.210 	0.140 
Dry, woody, faint cedar, t Smaakt naar tabak 	 25 0.09360 0.00936 	0.510 	0.051 
Sweet, bread, molasses,t Smaakt naar tabak 	 24 0.01429 0.00143 	0.219 	0.022 
Intense velvety ambergri Komt voor in tabaksrook 	24 0.02600 0.00260 	3.199 	0.320 
Strong tobacco, roasted, Smaakt naar tabak 	 23 0.00540 0.00054 	2.000 	0.200 
Herbaceous winey hay-lil Smaakt naar tabak 	 22 0.01997 0.00200 	0.176 	0.018 
Cedary; impact compoun Smaakt naar tabak 	 21 0.01040 0.00104 	1.000 	0.250 
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From: 
To: 
Subject: 
	

RE: blootstellingsscenario 
Date: 	 woensdag 9 februari 2022 11:53:40 

Dank je. 
Wat betreft die alveolaire absorptie nemen we aan dat de opname plaatsvindt tussen de 
2 puffs in, dat zal inderdaad niet voor alle stoffen kloppen. Misschien is het goed om dit 
mee te nemen in de aannames, en ook expliciet te maken dat dit juist leidt tot hogere 
concentraties omdat die andere aannames allemaal worst-case zijn, en deze juist niet. 

Groet, 

From: 	Mia  @rivm.nl> 
Sent: woensdag 9 februari 2022 10:13 
To: 	<1.1111.1@rivm.nl> 
Subject: blootstellingsscenario 

Hi 

Ik heb nog eens naar de berekeningen gekeken en volgens mij kloppen de berekeningen 
van de opgenomne dosis en van de piekconcentratie. Alleen voor een stof met een lage 
alveolaire absorptie kan een piek hoger liggen omdat uitademing dan de enige 
eliminatieroute is, dan kan de concentratie nog bijna een factor 2 hoger liggen. Maar als 
er enige absorptie is (>30%) dan hoef je daar niet voor te corrigeren en kun je met de 
berekeningen in de excel sheet verder. 

Ik heb nog wel een comment geplaatst bij de blootstellings scenarios bij cel S16, daar 
klopt de berekening niet volgens mij. (Ik weet niet wat je daar verder mee doet). 

Ik was niet van plan vanmiddag bij het overleg aan te schuiven, OK? 

Groet, 
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Van: 
Aan: 
Cc: 

Onderwerp: 	Aa 	ng 	offerte 'Tcoácit3eit smaakbepalende additieven e-liquids' 
Datum: 	vrijdag 11 februari 2022 11:07:44 
Bijlagen: 	Q020-2022 Aanb.brf add.offerte "Toxiciteit smaalchep. additieven e-fiquids".ndf 

711990207 Add.riferte "Taxidteit srnaakbep. additieven e-licruide.ndf 

Geachte heer 

Hierbij bieden wij u de additionele offerte 'Toxiciteit smaakbepalende additieven e-
liquids' aan, inclusief de aanbiedingsbrief. 

Met vriendelijke groet, 

s n 	voor o gezondheid en Milieu 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 13721 MA Biithoven / Postbus 1 1 3720 BA Bilthoven 

T +31 	 (secretariaat) 1  E 

RIVM  De zorg voor morgen begint vandaag 

Orivm.ni 	Crivm.nIM  +31 

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 message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivmadien Committed to health and sustainability 
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escherming en Preventie 

> Retouradres Postbus 1 3720 BA Bilthoven 

Ministerie van VWS 
Directie Voeding, G 
T.a.v. de heer drs. 
Postbus 20350 
2500 E) DEN HAAG 

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

KvK Utrecht 30276683 

T 030 274 91 11 
infoOrivm.n1 

Ons kenmerk 

0020/2022 

Bijiage(n) 
1 

Kopie aan 
Mw. drs. 
Mw. 
Mw. 
Mw. 

Doc. 15 

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

Datum: 	10 februari 2022 
Betreft: 	Aanbieding additionele offerte 'Toxiciteit smaak-

bepalende additieven e-liquids' 

Geachte heer 

In vervolg op het door mevrouw 	op 31 januari 2022 per e-mail 
ingediende offerteverzoek, bieden wij u hierbij de additionele offerte 
`Toxiciteit smaakbepalende additieven e-liquids' (opdrachtnummer OG 
2022 ADD.RBB.01) 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 
14 januari 2022 t/m 31 maart 2022. De totale kosten voor deze 
additionele offerte bedragen €27.968. 

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 offerteschrrver, mevrouw 	of mevrouw 

Met vriendelijke roet, 
sem 
~Ed Roommilawirdtdeourmritspood 

Drs, 

versie: 1.0  Status: Definitief 	 Pagina 1 van 1 



Doc. 16 5.1.2.e, tenzij anders aangegeven 
Offerte 

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

Ministerie / Directie 
Programma 
Programmahouder 
Contmtpersoon 

Ministerie van VWS 
RBB 
Mw. 
Mw. 

Directeur 
Adv. accountmanagement 
Relatiebeheerder 
Offerteschrijver 
Opdrachtnr. SAP 

1. 	Algemene gegevens 

Versledatum 
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  

07.02.2022 
1.0 
2022 ADD.RBB.01 
Toxiciteit smaakbep. add. e-liquids 
14.01.2022 
31.03.2022 
€ 27.968 
€0 
€ 27.968 
€ 27.968 
€0 
€ 27.968 
N.v.t. 
Nee 
N.v.t. 
Additioneel 
Onderzoek/Advisering 
N.v.t. 
Output 

2. 	Opdrachtgever 

3. 	Opdrachtnemer 

4. 	Offerteverzoek 

Beleidscontext:  
Op basis van deze aanvullende inventarisatie, en het eerste rapport van het RIVM zal de lijst met 
toegestane smaakstoffen voor e-liquids worden opgesteld die in een ministeriele regeling zal 

Pagina 1 van 4 
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Offerte 

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

worden opgenomen. 

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. Naar aanleiding van het recent 
verschenen rapport over een limitatieve lijst van smaakstoffen in e-sigaretten(Smaakbepalende  
additieven in vloeistoffen voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst 1 RIVM) is door 
VWS besloten om het RIVM voor de stoffen op deze voorgestelde lijst ook te laten kijken naar de 
mogelijke gezondheidseffecten van deze stoffen. 

Zo zal er door het RIVM worden gekeken of de stoffen carcinogene of mutagene eigenschappen 
hebben (IARC). Indien dit niet het geval is, zal gekeken worden of de stoffen reproductietoxische 
eigenschappen hebben. Stoffen met CMR eigenschappen mogen niet toegevoegd worden aan e-
liquids volgens de TPD, waardoor dergelijke eigenschappen voldoende zijn om de stof te 
verbieden. Indien de stof geen CMR eigenschappen heeft, zal worden gezocht naar 
gezondheidskundige grenswaarden die bepaald zijn door (inter)nationale instanties. Om de 
blootstelling te kunnen interpreteren, ziet VWS ook graag een blootstellingsscenario voor de 
stoffen. 

Graag zien we per stof een samenvatting van de gevonden informatie per stof en antwoord op de 
vraag of het mogelijk is dat de stof gezondheidsschade geeft na blootstelling bij de hoeveelheden 
verwacht in e-sigaretten. 

Raakvlakken met andere opdrachten:  
N.v.t. 

Samenwerking en internationale aspecten:  
NVWA. 

5. 	Plan van aanpak 

In 2021 heeft het RIVM een rapport gepubliceerd waarin een limitatieve lijst van smaakstoffen in 
e-sigaretten voorgesteld wordt (rapportnummer 2021-0074). Deze lijst is samengesteld op basis 
van vóórkomen van de stoffen in e-liquids met tabakssmaak en afwezigheid van de stoffen in e-
liquids met andere smaken. Dit onderzoek is een vervolg hierop, waarbij van de 23 stoffen op de 
limitatieve lijst gekeken zal worden of er schadelijke effecten kunnen optreden bij gebruik van 
deze stoffen in e-liquids. 

1. 	Het eerste criterium waar naar gezocht zal worden is of de betreffende stof carcinogene of 
mutagene eigenschappen heeft (IARC). Een IARC classificatie in categorie 1 of 2A achten we 
hiervoor voldoende bewijs. Indien dit niet het geval is, zal gekeken worden of de stof 
reproductietoxische eigenschappen heeft (Gezondheidsraad, CLP/GHS, US EPA) Stoffen met 
CMR eigenschappen mogen niet toegevoegd worden aan e-liquids volgens de TPD, waardoor 
dergelijke eigenschappen voldoende zijn om de stof te verbieden.  

Pagina 2 van 4 
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Doc. 16 5.1.2.e, tenzij anders aangegeven 
Offerte 

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

2. Indien de stof geen CMR eigenschappen heeft, zullen we zoeken naar gezondheidskundige 
grenswaarden die bepaald zijn door (inter)nationale instanties. Wanneer de normen niet 
recent zijn (voor 2017), zal verder worden gezocht naar meer recente informatie om te zien 
of er meer recentere inzichten zijn. De volgende bronnen kunnen hiervoor worden 
geraadpleegd: 

• OECD eChemPortal https://www.echemportal.org/echemportal/  
• WHO-website http://www.inchem.org/#/search.  
• RIVM RvS (Risico's van Stoffen) database 
• ATSDR https://www.atsdr.cdc.gov/ 
• ECHA, inclusief REACH-registratiedossiers https://echa.europa.eu/information-on-

chemicals  
• RepDose Database (https://repdose.item.fraunhofer.de/  
• EFSA http://www.efsa.europa.eu/ en https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-

pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN 
• IRIS https://www.epa.gov/iris  
• ITER www.iter.tera.org  
• OEHHA https://oehha.ca.gov/;  
• WHO-JECFA http://apps.who.int/food-additives-contaminants-jecfa-database/search.aspx  
• Databases en/of rapportages in het kader van arbeidsveiligheid: 
• Gezondheidsraad www.gezondheidsraad.nl  
• IFA https://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index-2.jsp;  
• SCOEL https://ec.europa.eu/social/main.isp?catld=148&intPageId=684&lancad=en;  

3. Om de blootstelling te toetsen aan de gezondheidskundige grenswaarde te kunnen 
interpreteren, zal op basis van een blootstellingsscenario bepaald worden hoe de concentratie 
in een e-liquid zich ongeveer vertaald naar een geïnhaleerde concentratie. 
A. allereerst zal een standaardscenario (of meerdere) voor gebruik vast gesteld worden. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de mate van gebruik (aantal sessies per dag, aantal 
'trekjes' per sessie), om niet alleen de concentratie maar ook de frequentie van gebruik vast 
te stellen. Informatie over hoeveelheden van de stoffen in e-liquids is beschikbaar. 
B. De gezondheidskundige grenswaarden worden vergeleken met de blootstelling. Hierbij zal 
onderscheid gemaakt worden tussen grenswaarden voor de werker en de algemene 
bevolking. Ook zal er onderscheid gemaakt worden tussen lokale effecten en systemische 
effecten. 

4. Wanneer uit punt 3 blijkt dat schadelijke effecten kunnen optreden bij de gekozen scenario's 
voor e-sigaret gebruik, dan zal niet verder gezocht worden naar uitgebreidere informatie of 
meer toxicologische eindpunten 

5. 	Per stof zal worden aangegeven welke bronnen geraadpleegd zijn. 
6. 	Uiteindelijk wordt per stof een samenvatting van de gevonden informatie gemaakt. Deze 

samenvatting geeft antwoord op de vraag of het mogelijk is dat de stof gezondheidsschade 
geeft na inademing bij de hoeveelheden verwacht in e-sigaretten. 

6. 	Raakvlakken met andere opdrachten 

N.v.t. 
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Offerte 

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

01 	 Toxiciteit smaakstoffen e-liquids 
r. OG 	Prods 	rijving Pl 

31.03.2022 

Aantal 2022 
14 

190 
10 

0 
214 

7. Samenwerking en internationale aspecten 

N.v.t. 

8. Productenkalender 

9. 	Kosten producten en diensten 

Productnummer OG 
Titel product 
Opleverdatum 
Productnummer RIVM 
Type product 
Toelichting indien anders 
Sturing 
Productkosten huidig jaar 
- Waarvan programma 
- Waarvan apparaat 

; Productkosten levensduur 
- Waarvan programma 
- Waarvan apparaat 
Toelichting prodygtkpsten  

01 
Toxiciteit smaakstoffen e-liquids 
31.03.2022 
V/050442/01/AA 
Rapportage 
N.v.t. 
Output 
27.968 
0 
27.968 
27.968 
0 
27.968 
N.v.t. 

Specificatie 
Expert tarief 
Hoog tarief 
Midden tarief 
Laag tarief 
Sub-totaal 
Materiële_ 	en 1(*'  
Totaal kosten (bruto) 
-/- opbrengst derden 
Totaal kosten (netto) 
- Waarvan programma 
- Waarvan apparaat  

2022 	2023 	2024 	2025 

	

2.128 	0 	0 	0 

	

24.700 	0 	0 	0 

	

1.140 	0 	0 	0 

	

0 	0 	0 	0 

	

27.968 	0 	0 	0 

	

0 	0 	0 	0 

	

27.968 	0 	0 	0 

	

0 	0 	0 	0 

	

27.968 	0 	0 	0 

	

0 	0 	0 	0 

	

27.968 	0 	0 	0 
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From: 
To: 
Cc: 
Subject: 	RE: p-creso 
Date: 	 donderdag 24 februari 2022 15:32:16 
Attachments: 	image001. ROP 

Hi 

Beste is de orale NOAEL aan te houden. De TCA is afgeleid van een orale NOAEL van 50 mg/kg (en 
verdisconteerd dus ook niet voor lokale effecten), zou dezelfde studie kunnen zijn. Dan is het beter om 
voor alle stoffen dezelfde benadering te kiezen, dus ook voor p-cresol van de orale studie uit te gaan. 

Groeten, 

OEI 
From: 
	

@ rivm.n I> 

Sent: donderdag 24 februari 2022 12:55 
To: 
	

11111111@rivm.nl> 
Cc: 
	

1111111111111@rivm.nl>;t 
	<r - 	1@rivm.nl> 

Subject: p-cresol 

Ho [CM ! 

Voor een ander project kreeg ik net deze twee rapporten toegestuurd, en zie daar toevallig dat er een 
TCA is afgeleid voor cresolen (0,17 mg/m3). 
Het rapport uit 2001 geeft aan dat er geen nieuwe informatie is sinds het rapport uit 1991, waarin 
onderstaande beschreven wordt. 
Ze geven aan dat de data eigenlijk ontoereikend is voor inhalatoire blootstelling, en doen dan een aantal 
aannames. 
Vooralsnog de NOAEL aanhouden van orale repeated dose (50 mg/kg Ig/dag, waarop DNEL (3,5 mg/m3 
is afgeleid), of toch overstappen naar deze TCA? 

Groet 
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Relevante route van blootstelling in geval van bodemverontreiniging: oraal en 

inhalatoir. 

TOXICITEIT 

Er zijn geen gegevens die erop wijzen dat cresolen carcinogeen zouden zijn 

voor de mens. Geconcludeerd kan worden dat voor normstelling een 

drempelwaarde-benadering gevolgd kan warden. 

Evenals fenol zijn de cresolen corrosief voor huid en ogen. De drie isomeren 

hebben ongeveer dezelfde mate van toxiciteit (Clayton and Clayton, 1981). 

Recentelijk zijn 90-dagen algemene toxiciteitsstudies en 90-dagen 

neurotoxiciteitsstudies gerapporteerd door de US-EPA voor elk van de drie 

cresolen. Deze studies kunnen dienen als basis voor normstelling. De algemene 

toxiciteits studies zijn uitgevoerd met groepen ratten bij doseringen van 0, 

50, 175 en 600 (o- en p-cresol) of 0, 50, 150 en 450 (m-cresol) mg/kg 

1.g./dag. Bij de 2 hoogste doseringen werden effecten waargenomen zoals 

sterfte (o-cresol), vertraagde groei en effecten op het centrale 

zenuwstelsel. Het relatieve gewicht van lever en/of nieren was verhoogd in de 

proeven met c- en p-cresol. Metaplasie -van het -trachea -epitheel kwam in 

verhoogde mate voor bij de hoogste dosering p-cresol. Geen effecten werden 

gevonden bij 50 mg/kg 1.g./dag. De neurotoxiciteitsstudies, eveneens 

uitgevoerd met ratten bij doseringen Van 50 tot 600 mg/kg 1.g./dag, 

bevestigden de schadelijkheid van de cresolen voor het centrale zenuwstelsel. 

Bij 50 mg/kg 1.g./dag werd alleen nog een zeer geringe stimulering van het 

centrale zenuwstelsel gevonden (US-EPA, 1986 en 1987a; US-EPA, 1989c). Op 

basis van de marginale-effect-dosering van 50 mg/kg 1.g./dag in deze semi-

chronische studies sa met toepassing van een veiligheidfactor van 1000 kan 

voor de mens een TDI worden afgeleid van 0,05 mg/kg 1.g.. 

Voor inhalatoire blootstelling zijn de toxicologische gegevens ontoereikend  

voor het vaststellen van een geen-effect-niveau. Aannemend dat gelijke 

hoeveelheden cresol hetzelfde (neurotoxische) effect hebben, of de inname nu 

oraal is of via inademing plaatsvindt, een biologische beschikbaarheid van 1 

voor beide routes (Owen, 1990) en een ademvolume van 20 ms/dag kans een 

TCL in de lucht worden berekend uit de TDI. Deze bedraagt dan 0,17 mg/ms. 
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From: 
To: 
Subject: 
	

RE: smaakstoffenlijst 
Date: 
	

donderdag 24 februari 2022 21:34:38 

Hoi, 

Jullie zijn hard bezig geweest vandaag! Het ziet er goed uit! 
Ik heb hier en daar wat gewijzigd, met track-changes als jullie er even naar moeten 
kijken (volgens mij heeft® het deels al gezien). Verder heb ik de conclusie en 
aanbevelingen toegevoegd. 
Zouden jullie (morgenochtend?) het rapport in zijn geheel nog eens willen doornemen, 
specifiek mbt de wijzigingen en comments? Ik zal het dan morgenmiddag doornemen. Ik 
denk dat het dan wel zo ver is dat het naar 	en 	kan. 

Groet,  

From: 
	 27,Z, 	

@rivm.nl> 
Sent: donderdag 24 februari 2022 11:59 
To Vi 	 rivm.n1>; 
Subject: RE: smaakstoffenlijst 

Hoi 
	

1,  

Ja ik ga nu direct met de resultaten aan de slag, dan splits ik ze ook wel gelijk als ik 
bezig ben. Ik zal een seintje geven wanneer ze klaar zijn. 

Groet 

From: 	 @rivm.ni> 
Sent: donderdag 24 februari 2022 11:51 
To :  	WIJ  
	

@rivrn.ni> 
Subject: RE: smaakstoffenlijst 

Ik neem aan dat jullie nu verder gaan met de tabellen, of niet? 
Kunnen jullie aangeven als dit klaar is? Dan pas ik ze aan voor het rapport en ga verder 
met de publiekssamenvatting. 
Beda n kt,  

_ 
From: 	 MRrivm.nl> 

Sent: donderdag 24 februari 2022 09:13 
To: 511t4:14 4i-gm,;(ffirivm.n1>;  
Subject: RE: smaakstoffenlijst 

Hoi 

Rrivm.ni> 

Ik had 	inderdaad ook uitgenodigd en ik zie dat ie het heeft geaccepteerd. 
Alvast wat korte reacties: 

• De uitkomsten van de TTC benaderingen vertellen ons inderdaad niets over lokale 
effecten, alleen dat deze systemisch veilig worden geacht 

• Wat betreft de maximale waarde leek het mij dus een goed idee om het andersom 
te benaderen: dat we aan de hand van onze bepaalde grenswaarde en bepaalde 
blootstelling een maximum vaststellen van wat er in het product mag zitten. Zo 
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hoef je niet per definitie de helft van je producten als onveilig te bestempelen, 
maar geef je wel de boodschap aan de producent van producten waar consequent 
hoge concentraties in zitten dat deze omlaag moeten. 

heeft inderdaad gisteren van alle stoffen waar de we de MOE benadering voor 
hanteren uitgezocht hoe de studies zijn uitgevoerd, dus die informatie hebben we 
nu als het goed is. 

• Nee precies zoals het nu is zijn aan scenario 1 en 2 geen risico's verbonden, en ik 
verwacht dat eigenlijk ook niet voor de stoffen waar we de veiligheidsfactoren nog 
voor moeten bepalen. Dus dan lijkt het mij dan we die scenarios wel beschrijven 
en aangeven dat er geen risicos aan zijn verbonden (met de huidige informatie), 
maar dat ze niet in de tabel hoeven. 

Groet 

From: 	111111111@rivm.nl>  
Sent: woensdag 23 februari 2022 18:04 
To 	1.111.1@rivm.n1>;  
Subject: RE: smaakstoffenlijst 

Hoi 	en 

1;fid@rivm.nl> 

Als ik dit zo lees, dan is het wel handig als 	morgen kan aansluiten, of niet? Ik heb 
namelijk weinig ervaring met het bepalen van veiligheidsfactoren. 
Zie verder hieronder. 
En dank voor de uitnodiging! 

Groet, 

From: 	 (ffl rivm.n 	I> 
Sent: woensdag 23 februari 2022 16:40 
To: 	 @rivm nl>; 
Subject: RE: smaakstoffenlijst 

Hoi 

(ffl rivm.n I> 

Ja ik ken dat probleem van de mailtjes, dat kan soms heel verveld worden inderdaad. 

Wij zijn inderdaad druk bezig nu, ons plan was ook om eind van de dag nog een mailtje 
op te stellen met wat laatste discussiepunten. Het lijkt me dus een goed idee om 
morgen nog even wat af te spreken. 

Ik heb alle TTCs doorgerekend en daarvan hebben er inderdaad 3 stoffen een 
grenswaarde die onder de mediaan ligt in scenario 4 en één van de drie ook in scenario 
4. Ik weet niet of we kunnen zeggen dat ze daardoor gelijk afvallen maar ik heb nu ook 
als discussiepuntje neergezet dat van deze stof of i) de blootstelling moet worden 
verlaagd of ii) meer (inhalatie)studies moeten worden gedaan, om zo misschien een wat 
minder conservatieve grenswaarde te kunnen aanhouden. 
Precies, ik denk dat dat de conclusies is. In het geval de concentraties verlaagd moeten 
worden, dan moeten we ook een max opgeven. Lukt dat? En anders inhalatiestudies 
inderdaad. Dus van de 11 stoffen met een TTC zijn er 8 systemisch veilig maar lokaal 
nog geen info. 

Ik ben met de berekeningen trouwens dus uitgegaan van de mediaan en niet van de 
maximale waarde omdat dezé denk ik een betere weergave geven (de maximale 
waarden lijken me namelijk uitschieters, daarmee kan je vrijwel alles afstrepen). We 
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zouden op basis van de grenswaarden wel een maximaal aanvaardbare concentratie 
kunnen bepalen en daar dan nog iets over zeggen in relatie tot de maximale waarden. 
Die maximale waarde is wel 1 die gerapporteerd wordt door fabrikanten, het is dus wel 
een reeele waarde. Er kunnen grote verschillen in de concentratie zitten omdat de 
smaken ook erg van elkaar kunnen verschillen. Ik denk dat het dus toch belangrijk is om 
met die maximale waarde te rekenen, en in het geval dat de stof dan schadelijk zou zijn, 
uitrekenen wat wel toelaatbaar zou kunnen zijn. Lukt dat nog? 

Voor de MOES heb ik de berekeningen in principe al gedaan, we moeten alleen nog 
besluiten welke veiligheidsfactoren we toepassen (naast de standaard inter- en 
intraspecies extrapolatie en correctie voor niet chronische blootstelling). Daar liep ik nog 
een beetje op vast want dat hangt zoals Peter ook al aangaf samen met de duur van een 
blootstelling gedurende de dag etc. Dit zal volgens mij echter geen verschil in ordes van 
grootte maken, en voor 5 stoffen is de huidige marge al > 50000 in scenario 4. Die 
zullen geen reden tot zorg opleveren. Daarnaast zijn er nu 3 stoffen met een MOE 
tussen de 1000 en de 3000, daar zullen de gekozen factoren dus nog wel van belang 
voor kunnen zijn. Dan blijven er nog 2 stoffen over waar we de inhalatiedata van 
hebben, daar moeten we nog over beslissen hoe we die NOAECs nu precies gaan 
vergelijken met de blootstelling in mg/kg Ig/dag, maar dat zijn kleine dingetjes. 
Hiervoor is het ook handig om duidelijk te hebben hoe de blootstelling is geweest in de 
studie waar de grenswaarde op gebaseerd is. Heb je die bij de hand? 

Het pijnpunt zit hem dus vooral nog in het bepalen van de factoren, wat volgens Joke 
ook toch altijd een beetje nattevingerwerk blijft. Maar we moeten er wel een 
onderbouwing voor hebben waar we achterstaan. Daarnaast had ik nog het voorstel om 
de tabellen te splitsen in een tabel voor de MOE benadering en een tabel voor de TTC 
benadering. Dan kan je de scenario's denk ik ook samenvoegen in één tabel per 
benadering, aangezien je scenario 1 helemaal niet gebruikt en scenario 2 tot nu toe voor 
één stof. 
Ik denk dat dit inderdaad duidelijker wordt. Als alle grenswaarden in de tabellen staan, 
moet dat lukken. Dan kunnen we ook concluderen dat de wekelijkse damper eigenlijk 
geen gezondheidsrisico geeft of wel? Misschien voor de stof waar scenario 2 voor is 
gebruikt, als dit ook acute effecten kunnen zijn. 

Het lijkt zo een hele lijst, maar de meeste punten hierboven gaan vooral om het maken 
van een keuze. De uiteindelijke uitwerking daarvan hoeft niet veel tijd te kosten. 

Groet 

From:N, 	@rivm.nl> 
Sent: woensdag 23 februari 2022 16:24 
To: 	KA~ na rivm.n1>; 
Subject: smaakstoffenlijst 

Hoi 	en 

@rivm.nl> 

Ik zie dat jullie het rapport aan het bewerken zijn (om de een of andere reden krijg ik 
voor elke comment een mail). Ik zie ook nog wat discussiepunten open staan. Morgen 
hebben we geen overleg gepland, is het handig om toch even dit te bespreken? Ik heb 
een voorkeur voor morgenochtend 10u, zodat er daarna nog tijd is om te schrijven. Ik 
hoop eigenlijk dat het rapport dan aan het eind van dag naar 	kan en maandag 
getoetst kan worden. 
Klopt het dat er buiten de 2 carcinogene stoffen er nog 3 stoffen mogelijk schadelijke 
effecten geven en daarom afvallen? En klopt het dat dit allemaal op basis van de TTC is? 
Of kunnen er nog stoffen afvallen als de marge voor de MOE bepaald is? Dan kan ik 
daar alvast mee verder voor de publiekssamenvatting. 

Groet, 
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Centre for Health Protection 
RIVM: National Institute for Public Health and the Environment 
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T: +31 30 274 k-,  
M: +31 6 
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From: 
To: 
Cc: 
Subject: 
Date: 

RE: rapport smaakstoffen e-liquids 
maandag 28 februari 2022 16:17:15 

Hoi 

Dankjewel voor de aanvulling. Ik ken de iarc classificaties, maar het gaat me inderdaad 
om de afweging wat je doet als er geen humane data zijn. Dat leg je hier uit. Ook voor 
stoffen die a langer op de markt zijn, maar geen (voldoende) humane data, lijkt me dit 
op te gaan. Dan zou ik het zo in de discussie zetten. Dus dan zijn de twee carcinogene 
stoffen en de sensibiliserende stof duidelijk, die gaan er af. 
Artikel 7, lid 6 van de TPD vermeldt ook dat er geen CMR stoffen gebruikt mogen 
worden. 

En de andere stoffen? Wat zou daar het advies op de opties kunnen zijn? 

Groet, 
MW.  

From: 	211.11@rivm.nl> 
Sent: maandag 28 februari 2022 16:07 
To 	INEEM@rivm.n  l> rj<< 

.1 
.'  litl@rivm.nl> 

Cc 	MEM @rivm.n1>; 	 @rivm.nl> ii 

Subject: RE: rapport smaakstoffen e-liquids 

Hi 

Ter aanvulling. Carcinogeniteit gaat iha op basis van dierexperimentele data. Een nieuw 
op de markt te brengen stof die carcinogeen blijkt te zijn in een dierexperiment wil je 
niet op de markt brengen. Voor een nieuwe stof zijn er per definitie geen humane data; 
het is onethisch om een in een dierexperiment bewezen carcinogene stof toch op de 
markt te brengen en dan de mens als guinea pig te gebruiken om humane 
carcinogeniteitsdata te verzamelen. 

Volgens de IARC classificatie kom je niet verder dan 'mogelijk' of 'waarschijnlijk' 
carcinogeen voor de mens zolang je geen of te beperkte humane data hebt. 
Volgens mij mogen er iig wettelijk geen CMR stoffen in consumentenproducten zitten. 

Groet, 

From:al, 	 @rivm.nl> 
Sent: maandag 28 februari 2022 11:49 

Subject: RE: rapport smaakstoffen e-liquids 

Ho 

Ja, dat bedoel ik. Je schrijft 'we vinden'. Ik vind dat ook, maar daar gaat het nu niet om. 
Dat dan graag onderbouwen met argumenten. Waarom vind je de dierstudiedata 
voldoende? Hoe gaat dat voor ander soort stoffen, bijv in REACH? Je zou ook kunnen 
werken met bepaalde exclusiecriteria. Dus: we adviseren stoffen uit te sluiten van de 
lijst met toegestane stoffen als er voldoende bewijs is dat ze carcinogeen zijn in dieren, 



@rivm.nl> 
@rivm.nl> 
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omdat..... 

Straks in het artikel zou het ook fijn zijn om de stoffen in de exclusie flowchart op die 
manier op te kunnen nemen. 

Groet, 

From: 	 1111111@rivm.nl>  
Sent: maandag 28 februari 2022 11:34 
To: 	 2.11.11111.@rivm.n1>; 	 @rivm.nl>  
Cc: 	MIME  @rivm.n1>; 	 @rivm.nl> 
Subject: RE: rapport smaakstoffen e-liquids 

Hoi 

De stoffen mogen niet gevaarlijk zijn voor de mens. We hebben dit besproken voor de 
carcinogene stoffen, en vinden dat deze niet toegepast zouden mogen worden, ook al is 
het bewijs op basis van data in dieren en is er nog weinig bekend over carcinogeniteit 
voor mensen. Even voor de context, alle andere gezondheidseffecten worden ook 
beoordeeld op data uit dierstudies. 
Denk je dat daar (te veel) ruimte is voor discussie? Ik kan deze overweging natuurlijk 
wel opnemen in het rapport. 

Groet, 

From: 	 Privm.nl>  
Sent: maandag 28 februari 2022 11:16 
To: 	! <i ,.j...ir -i:i,i.,., Pr vm.nl>, 	„, 

Cc:1 	<', . , ..'-',gqZïk--: -' :g1Privm.nl> v7.  ., --: 	,,, 	<'. .i:,:i..,2..,. ..;: AA., 
Subject: RE: rapport smaakstoffen e-liquids 

t1 Hallo 

Dankjewel voor de toelichting. De TPD informatie is mij bekend. Lid c is ook relevant 
(verwijzend naar artikel 7, lid 6). Het verhaal dat je nu opschrijft, zou ik ook in rapport 
verwachten. 
Momenteel is er een lijst met 23 stoffen. VWS zal zich afvragen welke daarvan geschrapt 
dienen te worden op basis van de TPD eisen. 5.2.1 

Mijn vraag over de carcinogenen is hiermee nog niet beantwoord. Het zijn stoffen die 
verdacht worden van of mogelijk carcinogeen zijn. Is dat voldoende? De TPD geeft dat 
volgens mij ook niet duidelijk aan. 

Dank en groet, 
r"4.159 •;-4.,  ti, • 

From: 	 @rivm.nl>  
Sent: maandag 28 februari 2022 10:55 
To 	 rivm.n1>; 	 @rivm.nl> 
Cc: 	MEM  @rivm.nl>  ; 	 @rivm.nl>  
Subject: RE: rapport smaakstoffen e-liquids 

Dank je wel voor je snelle reactie! 
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Ik heb nog even de tpd erbij gezocht. In artikel 20 staat het volgende: 

3. De lidstaten bewerkstellingen het volgende: 
a) nicotinehoudende vloeistof wordt uitsluitend in de handel gebracht in speciale 
navulverpakkingen met een volume van 
ten hoogste 10 ml, in elektronische sigaretten in de vorm van een wegwerpproduct of in 
patronen voor eenmalig 
gebruik, met dien verstande dat de patronen of reservoirs een volume hebben van ten 
hoogste 2 ml; 
b) de nicotinehoudende vloeistof bevat niet meer nicotine dan 20 mg/ml; 
c) de nicotinehoudende vloeistof bevat geen van de in artikel 7, lid 6, vermelde 
additieven; 
d) bij de productie van de nicotinehoudende vloeistof worden uitsluitend zeer zuivere 
ingrediënten gebruikt. Van andere 
stoffen dan de in lid 2, tweede alinea, onder b), van dit artikel bedoelde ingrediënten 
zijn in de nicotinehoudende 
vloeistof alleen sporen aanwezig indien deze sporen bij de productie technisch 
onvermijdelijk zijn; 
e) in de nicotinehoudende vloeistof worden behalve nicotine uitsluitend ingrediënten 
gebruikt die, zowel in verhitte als 
niet-verhitte toestand, niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de mens; 
f) elektronische sigaretten geven consistente nicotinedoses af bij gebruik in normale 
omstandigheden; 
g) elektronische sigaretten en navulverpakkingen zijn kind- en manipulatieveilig, zijn 
beschermd tegen breuk en lekkage 
en beschikken over een mechanisme dat lekvrij navullen verzekert 

Lid e is vrij breed te interpreteren. Als je heel conservatief wil zijn, kunnen we alle 
stoffen verbieden want er zijn geen lokale data dus we weten onvoldoende van de 
schadelijkheid. 
Als je het andersom benaderd, dan zouden we in ieder geval over de carcinogene stoffen 
en de sensibiliserende stof moeten adviseren om te verbieden. En bij 2 de stoffen die bij 
intensievere gebruikers en hoge concentraties schadelijke kunnen zijn zouden dan ook 
verboden of gelimiteerd moeten worden (let wel dat het limiet dan geen 
veiligheidsgaranties geeft voor de luchtwegen). Van de overige 17 stoffen is 
onvoldoende bewijs, dat kan een grond zijn om stoffen te verbieden, maar dan blijft er 
niets meer over. Maar het kan ook een reden zijn om fabrikanten te verplichten of 
vragen om toxicologische data aan te leveren. 

Eigenlijk is de TPD op dit punt niet specifiek genoeg om harde uitspraken te doen. 
De beide carcinogene stoffen zijn aangetoond carcinogeen in proefdieren, maar data van 
mensen ontbreekt (klopt dat zo, ME en [941 Als je dergelijke stoffen zou toestaan in 
e-liquids, dan suggereert dat dat ze veilig zijn, maar dat is zeker niet het geval. 

En verder het woordje 'kan'. Het is niet zo dat een stof altijd schadelijke effecten geeft, 
het is altijd een kans die groter wordt naarmate de blootstelling hoger is. Ik ben daarom 
voorstander van het uitleggen van 'kan' ipv weglaten. 

, wil jij verder gaan in deze versie van 	fl? Ik maak het liefst in 1x een 
nieuwe versie. 

Groet, 

From: 	<inw. 	 @rivm.nl> 
Sent: vrijdag 25 februari 2022 21:33 

T°:11.1.11 MEMIRrivm.nl>; 	111111111@rivm.ni>  
Cc: 	1~Privm.ni>; 	11111111111115@rivm.ni>  
Subject: RE: rapport smaakstoffen e-liquids 



To: 
Cc: 

@rivm.nl> 
Privm.nl> 

@rivm.n1>; 
Rrivm.n1>; 
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Hoi 	, 	BE en M. 

Veel dank. Het is een heel degelijk stuk werk en het leest goed. Zie mijn commentaren 
in bijlage. Mijn belangrijkste punt is dat ik graag wat meer duiding zie. Dit rapport wordt 
waarschijnlijk naar de TK gestuurd en ligt ten grondslag aan beleid. Het is dus belangrijk 
dat de interpretatie glashelder is en geen ruimte laat voor discussie. De materie en 
straks de beslissing is al complex genoeg. Er staan ook best wat vaktermen in, die ik 
niet ken. 

Ook mis ik een helder advies. Wat heb je daarover afgesproken met VWS? Ik zou nu zelf 
niet precies weten welke stoffen nu door de TPD verboden zijn en welke niet. Weten we 
het eigenlijk alleen voor categorie 1 zeker (de twee mogelijk carcinogenen en de 
sensibiliserende stof)? Of zelfs daar niet? In de TPD staat geen definitie van een 
carcinogeen. Twee van de drie stoffen zijn verdacht of mogelijk carcinogeen. Zijn ze dan 
ja of nee of misschien een carcinogeen? 

Dus mijn vraag is: is er nu voor sommige stoffen voldoende informatie om te kunnen 
concluderen of ze op grond van de TPD verboden zijn, of niet. Zo ja, voor welke dan? En 
voor welke is nog verder onderzoek nodig? En voor die laatste stoffen, wat moet er dan 
gebeuren totdat zeker is of ze te ja of te nee een risico met zich meebrengen bij gebruik 
in een e-liquid? Niet toestaan? Wel toestaan? Wat zijn de opties? Ook als je geen advies 
geeft, moet dit probleem wel benoemd worden. Is het voorzorgsbeginsel hier van 
toepassing? 

Ik neem aan dat je bedoelt dat je het stuk aan VWS stuurt ter commentaar, voordat het 
de lijn ingaat? Ik denk dat het ook geen kwaad kan om eea alvast in een overleg toe te 
lichten. 

Zie ook bijlage met commentaar op publiekssamenvatting. 

Groet 

From: 	 rivm.nl> 
Sent: vrijdag 25 februari 2022 15:46 

Subject: rapport smaakstoffen e-liquids 

Hoi 

Hierbij stuur ik jullie het conceptrapport over de gezondheidseffecten van de 23 
smaakstoffen op de limitatieve lijst. Lukt het jullie om uiterlijk dinsdagochtend je 
feedback op dit rapport te geven? 
We zullen het dan dinsdag aanpassen, zodat het woensdag getoetst kan worden en eind 
volgende week of begin de week erna naar VWS gestuurd kan worden (ik mail VWS nog 
even dat het iets later komt dan gepland). 

Alvast bedankt en groet, 

Centre for Health Protection 
RIVM: National Institute for Public Health and the Environment 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven, The Netherlands 
PO Box 1, 3720 BA Bilthoven, The Netherlands 
T: +31 30 274 
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M: +31 6 
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From: 
To: 
Subject: 	 RE: toetsing rapport smaakstoffen in e-liquids 
Date: 	 woensdag 2 maart 2022 13:45:41 

Precies, dat klopt dan beter, ik ga het aanpassen. 
Dank je! 

From: 
	

11111~@rivm.nl> 
Sent: woensdag 2 maart 2022 11:42 
To: 	 @rivm.nl> 
Subject: RE: toetsing rapport smaakstoffen in e-liquids 

Ook voor sensibiliserende stoffen is er een drempelwaarde hoor, de een is potenter dan 
de andere. Alleen gebruiken we dit nog niet in de risicobeoordeling. Hier wordt wel aan 
gewerkt trouwens. 

Maar misschien moet je dat er gewoon uithalen, anders klopt het niet wat er verder 
onderin staan. Dat is ook niet helemaal juist, we weten alleen nog niet zo goed hoe we 
de vertaalslag moeten doen van een drempelwaarde uit een dierproef naar een NOAEL 
en welke onzekerheden we mee moeten nemen. 

From: 	 < k 	Rrivm.nl> 
Sent: woensdag 2 maart 2022 11:01 
To: 4:-:" -$0044t-..--'4,,' 
Subject: RE: toetsing rapport smaakstoffen in e-liquids 

Dank je wel voor deze nuttige input! 
De stap van huidsensibiliserend naar luchtwegsensibiliserend is inderdaad niet helder, 
maar een huidsensibiliserende stof hoort inderdaad niet in een e-sigaret. 
Die voldoende hoge blootstelling suggereert een beetje dat er een veilige ondergrens is, 
maar dat is er toch niet? In zo'n geval zou je misschien meer cláta nodig hebben. Maar 
voor nu beter om de stof niet te gebruiken. 
Groet, 

From: 	 rivm.nl> 
Sent: woensdag 2 maart 2022 10:53 
To 	 rivm.nl> 
Subject: RE: toetsing rapport smaakstoffen in e-liquids 

Interessant rapport, dank voor het delen. Heldere boodschap ook. 

Ik werd (uiteraard) getriggerd door het woord allergie. 

Wel goed om te weten dat de huidige wetenschappelijke kennis geen bewijs levert dat 
huid sensibiserende stoffen schadelijk zijn na inhalatie (en tot astma leiden). Tot nu toe 
lijkt dit vooral te ontstaan na beroepsmatige blootstelling aan bepaalde stoffen. De 
meeste respiratoire sensibiliserende stoffen geven wel huidallergie 52,1 	ij 
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De zin "Huidsensibiliserende stoffen kunnen ook sensibiliserend werken via de luchtwegen, wat 
kan leiden tot luchtwegallergie." is dus niet juist. Ik zou die wat minder stellig maken. 

Huidsensibiliserende stoffen kunnen mogelijk en bij voldoende hoge blootstelling ook 
sensibiliserend werken via de luchtwegen, wat kan leiden tot luchtwegallergie. 

Dat wil niet zeggen dat het goed is om een huid sensibiliserende stof in een e-sigaret te 
stoppen. Dit type blootstelling is wel anders dan bijvoorbeeld via parfums of 
luchtverfrissers (dat is nl wel onderzocht, o.a door ons). Dus mee eens met je conclusie 
hoor. 

Verder lees ik ergens 'sensibilisator' (in een vd tabellen). Is dat een gangbaar woord? Ik 
zou sensibiliserende stof zeggen. 

Succes met de afronding, 
Groeten 

From: 	MEM 	 @rivm.nl> 
Sent: dinsdag 1 maart 2022 22:23 
To: 	 111111.1@rivm.nl> 
Subject: FW: toetsing rapport smaakstoffen in e-liqui.ds 

Hoi 

Ik heb je niet betrokken bij deze (tabaks)opdracht en toetsen hoeft ook niet, maar 
aangezien het om een toxicologisch onderwerp gaat, wil ik dit rapport je toch even 
sturen 
De bedoeling is dat het begin volgende week naar VWS gaat. 

Groet, 

From: 
Sent: dinsdag 1 maart 2022 22:15 
To:imiddidatitiL j <ái~ 	!@rivm.n1>; 	1111M@rivm.nl>  
Cc: 	<OMEN 	 (rivm.n1>; 	11.1111111(@rivm.nl>; 
IMINOrivm.n1>;  
Subject: RE: toetsing rapport smaakstoffen in e-liquids 

Hoi 	en 

Hierbij stuur ik jullie het briefrapport over de schadelijkheid van smaakstoffen in e-
sigaretten, samen met het offerteverzoek voor de context en het formulier voor 
rapportage en toetsing. Dit zal ook via de formele weg naar jullie komen, maar op deze 
manier kan de toetsing alvast starten. 

Ik wil jullie specifiek vragen naar jullie feedback op het advies aan de opdrachtgever, 
zowel in de publiekssamenvatting als in het rapport zelf. Hierbij is het goed om rekening 
te houden met de kaders; tabaksproducten zijn op zichzelf natuurlijk al schadelijke 
producten en de wetgeving ligt ook heel anders dan bijvoorbeeld in REACh, waar de 
fabrikant data uit betrouwbare studies moet aanleveren voordat het product de markt op 
mag. 

Ik hoor graag jullie opmerkingen en aanvullingen uiterlijk donderdagochtend. Mocht dit 
niet lukken, dan hoor ik het ook graag! 

Alvast bedankt en groet,  Ett,,, 
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From: 
Sent: vrijdag 25 februari 2022 15:48 
To: 	 1111111~Privm.n1>; 

	
11.11.1111R  rivm.nl> 

Cc: 	 1.111111.0rivm.nk 
	

jrivm.nl>; 
1111111111Rrivm.nk 	~EI  Rrivm.nl>  
Subject: RE: toetsing rapport smaakstoffen in e-liquids 

Hoi III en 	 ft 1#11—i?  

Het conceptrapport is bijna klaar, ik verwacht dat jullie dit dinsdag zullen ontvangen. 
Kunnen jullie woensdag of uiterlijk donderdagochtend tijd maken om het rapport te 
toetsen? 

Bedankt en groet, KM 

From: 
Sent: donderdag 17 februari 2022 19:01 
To: 	 @rivm.nk 

1111111.111Rrivm.nl> 
Cc: 

@rivm.nl> 
Subject: toetsing rapport smaakstoffen in e-liquids 

Hoi Mi Mi 

11111MIRrivm.n1>; 

2111111Rrivm.n1>; 

Hierbij een update mbt de planning van het rapport over de schadelijkheid van de 
stoffen op de limitatieve lijst. We zijn nu op het punt dat het blootstellingsscenario vast 
ligt en dat de hazard data verzameld is. Nu moet er nog gekeken worden naar het risico, 
dus hoe de blootstelling zich verhoudt tot de schadelijkheid. Voor 2 stoffen is dit niet van 
belang, want dit zijn carcinogene stoffen. 
De tijdslijnen zijn erg krap, zoals voorzien. Het is de bedoeling dat we volgende week 
een concept rapport hebben wat getoetst kan worden, samen met de 
publiekssamenvatting. In de week van 28 februari zullen we dit concept rapport met 
VWS delen. Ik wil jullie vragen om tussen 24 februari en 1 maart tijd vrij te maken om 
het rapport te toetsen. 

1, ik denk dat jij co-auteur moet worden ipv toetser. Het beste zou zijn als we 
jouw feedback nog voor de toetsing kunnen krijgen. Ik kan nog even niet inschatten of 
dat ook haalbaar gaat zijn. 

Mocht deze planning lastig worden in jullie agenda's, dan hoor ik het graag. 

Groet, 

Centre for Health Protection 
RIVM: National Institute for Public Health and the Environment 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven, The Netherlands 
PO Box 1, 3720 BA Bilthoven, The Netherlands 
T: +31 30 
M: +31 6 
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From: 
To: 
Subject: 
	

RE: limitatieve lijst van stoffen in e-liquids 
Date: 
	

donderdag 3 maart 2022 20:07:33 

Dank je, fijn om te horen, dan hebben we dus de meest relevante data gebruikt. 

From: 	 11111~1@rivm.nl> 
Sent: donderdag 3 maart 2022 16:58 
To: 	11~@rivm.nl> 
Subject: RE: limitatieve lijst van stoffen in e-liquids 

Hoi 

Inderdaad, alleen de liquids met tabakssmaak, want uitgaande van de gedachte dat die 
andere smaken liquids straks niet meer verkrijgbaar zijn en de concentraties daarin dus 
niet van belang zijn. 

Met vriendelijke groeten / with kind regards 

Ph.D. I Tel +31 (0)83 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 1 Centre for Health Protection 

P.O. Box 1 1 3720 BA Bilthoven 1 The Netherlands 

From: 
Sent: 03 March 2022 14:50 
To: 	 rivm.nl>  
Subject: RE: limitatieve lijst van stoffen in e-liquids 

Hoi 

Nog een vraag hierover, naar aanleiding van de toesting. De hoeveelheden van de 
stoffen in de tabel, zijn die van e-liquids met tabaksmaak of van alle e-liquids? Ik neem 
aan dat eerste, of niet? 

vraagt namelijk het volgende: 
Is dit specifiek in de producten met een tabakssmaak? Wellicht komen ze in een veel 
lager gehalte voor in producten met een andere smaak die sowieso van de markt gaan. 
Zelfde vraag voor de maximale concentraties; hoe anders is deze tabel voor alle e-
liquids ten opzichte van enkel tabakssmaken? Wellicht zijn de data van de producten 
met een tabakssmaak het meest relevant. Ik kan me voorstellen dat mediaan en 
maximaal dichter bij elkaar liggen bij enkel de producten met een tabakssmaak. Ook 
graag uitleggen welke keuze is gemaakt en waarom. 

Ik denk dat dit wel een terecht punt is. Als het voor alle e-liquids is, dan neem ik een zin 
op in het rapport hierover, dat de mediane concentraties mogelijk hoger zijn. Ik wil de 
tabel niet aanpassen, want dan moeten alle berekeningen opnieuw en het heeft geen 
gevolgen voor de uitkomsten. 

Bedankt en groet, 

From: 	 @rivm.nl>  
Sent: vrijdag 18 februari 2022 09:31 
To: 	111111.1111Privm.nl>  
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Subject: RE: limitatieve lijst van stoffen in e-liquids 

Hoi 

Aangezien de gegevens uit EU-CEG komen, kun je daarnaar verwijzen 
European Commission. EU common entry gate (EU-CEG). 2016; 
https://ec.europa.eu/healthieuceal.  
Tot mijn verbazing staat die nog niet bij de referenties. 
De tabel is gebaseerd op de gegevens van 20 juni 2020, dezelfde datum als voor de 
andere analyses in het manuscript. 

Met vriendelijke groeten / with kind regards 

From: r 	111111111111@rivm.nl>  
Sent: 17 February 2022 21:35 
To: 	 -:~001@rivm.nl>  
Subject: RE: limitatieve lijst van stoffen in e-liquids 

Hoi ptt 
Ik wil deze tabel graag opnemen in het rapport over de schadelijkheid van de 
smaakstoffen. Hoe kan ik hiernaar refereren? En ik neem aan dat er ook een datum bij 
moet, weet je die nog? 

Bedankt en groet, 

From: 	 < 	 @rivm.nl>  
Sent: donderdag 2 december 2021 11:22 
To: 	 (rivm.nl>  
Subject: RE: limitatieve lijst van stoffen in e-liquids 

Hoi 

Die had ik nog niet opgezocht, maar dat heb ik nu alsnog gedaan. Ik heb per stof zowel 
de absolute hoeveelheden als de concentraties bekeken en daarvan de mediaan en de 
maximale waarde berekend. Voor een worst-case risk assessment is het maximum 
misschien nuttiger, maar helaas lijken daar wat EU-CEG artefacten te spelen, want die 
waardes zijn soms onrealistisch hoog. De mediaan is dan denk ik betrouwbaarder. 

Met vriendelijke groeten / with kind regards 
Jeroen 

Ph.D. 1 Tel +31 (0)38 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) j Centre for Health Protection 
P.O. Box 1 13720 BA Bilthoven j The Netherlands 

From: 	 2111ffil@rivm.nl>  
Sent: 01 December 2021 17:55 
To 	 MIIIEM@rivm.nl>  
Subject: limitatieve lijst van stoffen in e-liquids 

Hoi 
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Om de gezondheidseffecten van de 23 toekomstig toegestane stoffen te bepalen, is het 
handig om te weten in welke hoeveelheden ze voorkomen in e-liquids. In het rapport 
zag ik alleen de frequentie van voorkomen, maar niet de concentratie. Heb jij die 
informatie toevallig al opgezocht? Mocht het er nog niet zijn, dan neem ik dit op als 
onderdeel van het plan van aanpak. 

Bedankt en groet, 

Centre for Health Protection 
RIVM: National Institute for Public Health and the Environment 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven, The Netherlands 
PO Box 1, 3720 BA Bilthoven, The Netherlands 
T: +31 30 
M: +31 6 
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[2/21 2:52 PM 
ik heb de tabellen voor het rapport aangepast, zie tab 'tabellen voor rapport deel2'. ik denk dat 
het t handigst werkt als jullie 11111.111.111~111) hier de hazard waarden in overnemen, 
en berekeningen uitvoeren, dan kan daarna de tabel in het rapport geplakt worden. Maar als je 
liever anders werkt kan dat natuurlijk ook! Ik hoop dat het zo overzichtelijk wordt, maar als je hier 
ideeen over hebt, dan hoor ik het graag! 

[2/21 2:54 PM] 
en nog iets anders... als er bij scenario 4 geen gezondheidsrisico is, dan is dat er natuurlijk 
ook niet bij 1 van de andere scenarios. Is het handig om met scenario 4 te beginnen en 
door te gaan met scenario 3, 2 en 1 totdat er geen risico meer is? Dat beperkt misschien 
enigzins de grote hoeveelheid tabellen 

[2/21 2:56 PM] 
de tabellen zien er zo op het eerste oog overzichtelijk uit! ik ga er zoals gezegd morgen 
mee aan de slag dus dan merk ik wel wat het makkelijkst werkt, maar ik zal er in ieder 
geval voor zorgen dat de tabellen voor het rapport goed worden ingevuld. En inderdaad 
een goed idee om bij het scenario met de hoogste blootstelling te beginnen en dan 
terug te werken! 

[3/1 1:00 PM 
ik heb de documenten van 	in teams geplaatst 

(2 liked) 

[3/1 6:01 PM] 
dank 

[3/1 6:02 PM] 
, nee, ik was nog niet aan het vertalen, wel had ik de stoffen in de Nlse naam 

gezet als ik ze tegen kwam. Maar ik ga er nog een keer helemaal doorheen (eerst 
koken...) 

[3/1 6:03 PM] 
dan haal ik ook de comments weg en stuur het vanavond op voor toetsing. 

[3/1 6:03 PM] 
Is goed, fijne avond! 

[3/1 7:28 PM] 
ik heb in de samenvatting een aantal nederlandse vertalingen van stoffen in 

opmerkingen gezet smile 

[3/2 9:28 AM] 
Het RIVM adviseert op basis van dit onderzoek om de zeven stoffen genoemd bij 
nummers 1, 2, 3 en 4 niet meer te gebruiken in e-Iiquids. Voor de overige 16 stoffen 
genoemd bij nummers 5 en 6, adviseert het RIVM om deze stoffen niet toe te staan voor 



C 

gebruik in e-liquids totdat er voldoende data beschikbaar is om gezondheidseffecten te 
kunnen beoordelen. 
Adviseren we nu dus eigenlijk om alles te verbieden? 

[3/2 9:39 AM] ~3101 
ja inderdaad, maar wel met verschillende redenen. Wat vind je daarvan? 

[3/2 9:50 AM] pm" 
Ja ik ben het er mee eens hoor, ben alleen benieuwd wat voor reacties daar op komen 

[3/2 9:52 AM] agiflownl 
ik ook! maar nwin  heeft VWS al gesproken en zij waren niet heel verrast door deze 
uitkomst. Zij beslissen uiteindelijk of ze ons advies volgen of niet... Hoe de media hierop 
reageert is misschien anders 
(1 liked) 

[3/3 9:56 AM]  
de laatste versie van 	staat er nu ook bij 

[3/3 10:12 AM] 
heeft het zin dat ik de comments/wijzigingen van 	 toevoeg aan 

het bestand met commentaar van Uni? Zodat we in 1 bestand kunnen werken? 
Edited 

[3/3 10:12 AM] 
heeft de opmerkingen al aan die van 	toegevoegd 

[3/3 10:13 AM] rt 
ik zie het inderdaad haha nvm 

[3/3 2:54 PM] 
ik heb de meeste commentaren verwerkt, en 2 punten nagevraagd bij 
Er staan nog wat comments open (niet-resolved) waarvan ik jullie zou willen vragen om er 
nog even naar te kijken 

[3/3  2:54 PM]  FaateV223 
Ik stuur het rapport niet eerder dan maandag op als concept, dus het hoeft niet perse 
vandaag wink 

[3/3 3:01 PM] RE m 
Oke fijn, ik zal morgen naar de resterende comments kijken! 

[3/7 4:54  PM] fá9tit.:4 
volgens mij is het klaar, op 1 klein dingetje na... over die smaakstoffen in voeding. Zijn de 
2 niet beoordeelde stoffen nu de 2 carcinogenen (pyridine en isoforon) of Pyridine en 
tabanon? Ik ga uit van het 2e, anders moet de zin in de discussie nog even anders 

[3/7 4:56 PM] F,t,W 
pyridine en tabanon, ik zal er nog even snel een blik op werpen 



[3/7 5:08 PM] 
Lijkt me bijna in orde zo, ik zie alleen dat je onder kopje 3.2 verwijst naar tabel Al voor de 
systematische blootstelling en de dagdosis. Dat moet denk ik Al en A2 staan, de 
systematische blootstelling in ml/dag staat namelijk in Al en de dagdosis in A2. Hebben 
we ook een tekstuele verwijzing naar A3 (concentratie in alveoli)? Ik heb de vorige 
verwijzing naar A3 al geupdate naar A4 wink 

[3/7 5:37 PM] eq~11 
Dank je! Die check moest ik nog doen idd, was afgeleid door de publiekssamenvatting en 
de aanbiedingsbrief. Ik doe vanavond nog een laatste check en stuur het dan 
morgenochtend naar vws 

[3/7 8:27 PM] 
ik heb de laatste en schone versie nu ook in deze teamsfolder gezet. Morgenochtend 
stuur ik deze naar VWS 
(1 liked) 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

dienstpostbus VGP-secretariaat 
(arivm.ni  

Brief VWS 3323724-1024926-VGP inzake opdracht RIVM toxiciteit additieven e-liquids 
dinsdag 15 maart 2022 15:47:35 
3323724-1024926-VGP opdrachtbrief RIVM toxiciteit additieven e-liouids getekend.odf 
image001.onq 

Geachte heer in 
In de bijlage vindt u onze brief met als onderwerp: Opdracht RIVM toxiciteit additieven e-liquids 
met kenmerk 3323724-1024926-VGP. 

Wij zullen u voortaan uitsluitend een digitaal exemplaar doen toekomen. 
Mocht u toch een fysiek exemplaar per post willen ontvangen, dan kunt u dat in een antwoord 
op deze mail laten weten. 

Met vriendelijke groet, 

jggled (Aanwezig: di t/m vrij) 
Ministerie van VWS I Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP) I kamer A 13.22 
Parnassusplein 5 I 2511 VX DEN HAAG I Postbus 20350 I 2500 EI DEN HAAG 
Telefoon: 070 - 	/ Mobiel: 06 — 	 / 	 Pminvws.nl 
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From: 
To: 
Subject: 	RE: smaakstoffen tabaksliquids 
Date: 	 woensdag 23 maart 2022 19:02:08 

Hoi Mi, 

Dank je, dat is snel! 
Dat valt inderdaad erg mee, goed om te weten. 

Groet, 

From: 	 211111M@rivm.nl> 
Sent: woensdag 23 maart 2022 18:45 
To: 	ZIESE@rivm.nl> 
Subject: RE: smaakstoffen tabaksliquids 

Hoi 

Voor de set van 23 was dat 24%, voor de set van 16 wordt dat 23%. Geen groot 
verschil dus. 

Met vriendelijke groeten / with kind regards 

From: 	 @rivm.nl> 
Sent: 23 March 2022 16:48 
To:;, 	 Privm.nl> 

Subject: smaakstoffen tabaksliquids 

Hoi 

Op basis van informatie over schadelijkheid van de 23 stoffen op de limatieve lijst van 
smaakstoffen in e-liquids, komen we tot een selectie van 16 stoffen waarvan wé niet 
weten of ze schadelijk kunnen zijn. Er zijn namelijk 7 stoffen afgevallen waarvan we 
voldoende gegevens hebben om te kunnen concluderen dat ze schadelijke effecten 
geven. Van de overgebleven 16 stoffen hebben we geen inhalatietoxiciteitsdata. VWS 
denkt er nu over om deze stoffen vooralsnog toe te staan. De vraag is of er nog wel e- 
liquids gemaakt kunnen worden met deze stoffen. Voor de 23 stoffen heb je gekeken 
hoeveel e-liquids er nog over zouden blijven (in %, zoals ook in het artikel en rapport 
vermeld is), zou je dat ook kunnen doen voor de overgebleven 16 stoffen? 
Het gaat dan om deze stoffen: 
(-)carophylleen oxide 
alpha-Angelicalacton 
5-(hydroxymethyl)-2-furfural 
Damascenon 
beta-damascon 
(E)-beta-damascon 
(Z)-beta-damascon 
keto-isoforon 
(E)-beta-damascenon 
Isovaleriaanzuur 
2-hydroxy-3,5, 5-trimethyl-2-cyclohexenon 
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3-acetylpyridine 
2,6-dimethoxyfenol 
Ambroxide 
3-ethylpyridine 
(3aR)-(+)-sclareolide 

Alvast bedankt en groet, 

Centre for Health Protection 
RIVM: National Institute for Public Health and the Environment 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven, The Netherlands 
PO Box 1, 3720 BA Bilthoven, The Netherlands 
T: +31 +31 
M: +31 6 



To: 
Cc: 

@rivm.nl> 
@minvws.nl> 

@rivm.nl>; 
@minvws.nl>; 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: aanvullende vragen smaken e-sigaret 
donderdag 31 maart 2022 18:31:15 

Hallo 

1. Glycerol heeft een licht zoete smaak. Hoe zoet dat is en of dit smaakbepalend is, 
is mij niet bekend. Is er een definitie voor smaakbepalend? Destijds bij de 
introductie van de term karakteriserende smaken anders dan tabak (clearly 
noticeable flavor other than one of tobacco) was het lastig dat hier geen 
operationele definitie van was (wie moet dat kunnen waarnemen, hoeveel procent 
van de mensen, etc). We hebben aan het begin van dit traject met VWS en NVWA 
besproken dat het een goed idee zou zijn om geen basisvloeistoffen meer toe te 
staan, d.i. liquids met alleen dragervloeistoffen en nicotine. Dit ook omdat hier 
gemakkelijk zelf smaakstoffen aan toegevoegd kunnen worden en vanwege de 
smaak van de dragervloeistof. Dit kan voorkomen worden als er minstens 1 van 
de smaakstoffen op de lijst toegevoegd zou moeten worden in hoeveelheden die 
een duidelijke tabaksmaak geven (al kom je dan weer op de vraag wanneer een 
tabaksmaak duidelijk waarneembaar is). 

2. Ja, dat is denkbaar. Zo ontstaan in de rook van sigaretten ook veel smaakstoffen. 
Ik ken bij e-liquids geen voorbeelden. Destijds hebben we ook met VWS en NVWA 
besproken dat het een goed idee zou zijn om ook voor niet-smaakstoffen een lijst 
met toegestane stoffen op te stellen, maar dat viel buiten de reikwijdte. 

Als je meer wilt weten, kunnen we nader onderzoek doen. 

Helpt dit? 

Groet, 

From: 	 @minvws.nl> 
Sent: donderdag 31 maart 2022 17:34 

Subject: aanvullende vragen smaken e-sigaret 

Beste 

Nogmaals bedankt voor jullie toelichting van zojuist! Na afloop kwamen 	1 	11 en ik 
erachter dat we toch nog twee vragen hebben nav het gesprek dat we hebben gevoerd. Kunnen 
jullie ons daarbij helpen? Dat zijn de volgende: 

1. Kunnen dragervloeistoffen zoals propyleenglycol ook een zoete smaak geven? En zo ja, 
zou je dan kunnen zeggen dat er een bepaalde (relatieve) hoeveelheid dragervloeistof in 
een e-liquid ervoor kan zorgen dat deze dragervloeistoffen ook smaakbepalend worden? 

2. Is het denkbaar dat er stoffen worden toegevoegd aan e-liquids, die in combinatie met 
andere stoffen in een e-liquid een chemische reactie veroorzaken waardoor er 
smaakbepalende zoete smaakstoffen worden gevormd? 
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Alvast bedankt voor jullie hulp! 
Vriendelijke groei.. 

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 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: min. regeling smaakjes 
donderdag 19 mei 2022 15:26:00 
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Hoi 001011 
Veel dank voor jullie snelle reactie hierop. Wij gaan jullie opmerkingen bestuderen. 
Vriendelijke groet, 

Van:. 11111~@rivm.nl> 
Verzonden: maandag 9 mei 2022 21:52 
Aan: AIIMEM 2111111@minvws.n1>; 
CC: 	 <:.11111.@minvws.n1>; 
Onderwerp: RE: min. regeling smaakjes 

Ho 

111111.1@rivm.nl> 
@minvws.nl> 

Bedankt hiervoor. In het document in de bijlage hebben 	 en ik onze suggesties 
en vragen toegevoegd. 

Groet, 

From: 001~111 IP/Mg   @minvws.nl>  
Sent: vrijdag 6 mei 2022 17:02 
To: 	 @rivm.n1>; 	1111Ml@rivm.nl> 
Cc: MEM 	@minvws.nk 	 <IMPminvws.nl> 
Subject: min. regeling smaakjes 

Beste 	en 
Een aantal weken geleden hebben jullie ons een uitleg gegeven over de totstandkoming van de 
twee rapporten van het RIVM die cruciaal zijn voor het opstellen van de regelgeving omtrent het 
smaakjesverbod: 
• het voorstel voor een limitatieve lijst met smaakstoffen 
• het vervolgonderzoek naar de schadelijkheid van de stoffen op deze lijst. 

Afgelopen weken hebben wij een tekst opgesteld voor in de ministeriële regeling, waarin we 
uitleggen hoe we op basis van de RIVM rapporten komen tot de limitatieve lijst. 

Bij deze het verzoek of jullie een inhoudelijke / feitelijke check zouden willen doen of we het 
geheel zo correct hebben opgeschreven. Het gaat dan met name over hoofdstuk 4 'Het voorstel 
op hoofdlijnen'. 

Hoor:graag van jullie of dit lukt. Mochten er vragen zijn, weet me dan te vinden. 

Alvast veel dank, en vriendelijke groet, 
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1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 
1 Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie1 
1 Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1Postbus 20350. 1 2500 EJ j Den Haag 1 
1 Telefoon: +316 	 1 E-mail: 	Rminvws.n1 1 

Aanwezig: maandag t/m vrijdag 

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 f ‘or 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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From: 
To: 	 Secretariaat GZB; Rfir 
Cc: 
Subject: 	 RE: bespreken rapport smaakstoffen #778 
Date: 	 donderdag 14 april 2022 14:37:44 
Attachments: 	image001.png 

Dank 
@sec: kunnen jullie dit vandaag nog naar sec van 
ik het er met hem over gehad heb? 
Groet 

From: 	1~1.1@rivm.nl> 
Sent: donderdag 14 april 2022 14:25 
To: 	 @rivm.n1>; Secretariaat GZB 

11111111111111@rivm.nl> 
Cc: 
Subject: RE: bespreken rapport smaakstoffen #778 

Dit zijn de schone versies van brief en rapport. 

sturen waarin je aangeeft dat 

rivm.nl>; 

From: 	 < 	 Rrivm.nl>  
Sent: donderdag 14 april 2022 13:43 
To: 
	 11"(ffirivm.n1>;  Secretariaat GZB 

111.111.(@rivm.nl> 
Cc: 
	 11.11.111@rivm.nl> 

Subject: RE: bespreken rapport smaakstoffen #778 

HOI allen, 

ra 
	@rivm.n1>;  

Prima zo wat mij betreft. Als jullie hier volledige schone versie van maken, kan het naar 
gestuurd worden ipv naar, 	1 weet dat het vandaag komt, en kijkt 

er dan morgen of in het weekend naar. 

Groet 

From:. 	ZIVIMPrivm.nl>  
Sent: donderdag 14 april 2022 11:50 
To: Secretariaat GZB  11111.11MRrivm.n1>;  ‘‹- 

Orivm.nl>  
Cc: 	aam   (rivm.nl>  
Subject: RE: bespreken rapport smaakstoffen #778 

Hoi 	aai  en 

MIE 
Rrivm.n1>;  

Hierbij de aangepaste versie van het rapport, met gearceerde veranderingen in de versie 
met initialen en de schone versie met de datum van vandaag. 
Ik heb de aanbiedingsbrief ook hierop aangepast, zie ook bijlage. 

Groet,  di  

From: Secretariaat GZB 
	 Rrivm.nl>  

Sent: donderdag 14 april 2022 09:07 



From: 	11~Privm.ni>  
qpnt• tinnriprriacr 14 and! 7m9 f1R4.7 

Dubber-ift-èf dcïè727' 
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To: 
Cc: 
 	1111Privm.nk 

Privm.ni>  
Subject: FW: bespreken rapport smaakstoffen #778 

Hoi 	en 	, ik had de brief al opgemaakt, mocht deze nog aangepast worden 
dan verzoek orr'llaande  versie te gebruiken, met dank. 

Met vriendelijke groet, 

1-  +31 (01~ 

RIVM secretariaat Centrum Gezondheidsbescherming (P812) 
bereikbaar: maandag t/m vrijdag: 9.00-17.00 uur 

T + 31 (0)6 	ma, di, woe, do, vrij 
T +31 (0)~ ma, di, woe-ochtend, do 
T +31 (0)6 	ma-ochtend, di, do 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie raai Voi~dheld. 
Wdrijn en Spon 



fleirt_ 9R 
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From: 
To: 
Cc: 
Subject: 
Date: 
Attachments: 

RE: bespreken rapport smaakstoffen #778 
dinsdag 19 april 2022 17:49:23 
image001.pno 

Ok, duidelijk. Als ik nog een dringende vraag heb, dan stuur ik je wel een berichtje. 

From: 	111.1111.1@rivm.nl> 
Sent: dinsdag 19 april 2022 17:29 
To: 	11~ @rivm.nl> 
Cc: 	1111111.@rivm.nl> 
Subject: RE: bespreken rapport smaakstoffen #778 

Hoi 

Ik heb een nieuwe versie van het rapport gemaakt, zie bijlage. Ik heb deze nog even 
naar Fffn gestuurd, want ik denk dat de publiekssamenvatting nog wat leesbaarder 
kan. Ik hebt'N gevraagd om haar reactie ook naar jou te sturen. 
'V% 	wachtciok-op de reactie van 	en dan is ze akkoord. k 4: 	2,1,,,,  heeft er 2tvil..,2. 
ook al naar gekeken. Ik weet niet precies of het nog verder de lijn door moet, maar 
volgens mij is het dan klaar (klopt data?). 

Als ik het goed heb, kan het rapport dan opgemaakt worden, zodat het 26 april 
aangeboden kan worden. Veel ruimte in de planning is er niet.. Ik ben nog aan het werk 
op 25 en 28 april en heb daarna vakantie. Als dit te krap wordt, moeten we ook maar 
een nieuwe datum afspreken voor het openbaar maken. 

Het hoeft dus niet veel tijd te kosten, maar omdat ik geen word documenten kan 
openen, kan ik ook geen bijlagen controleren. Als er echt nog herschreven moet worden, 
dan kost het misschien meer tijd, maar dan moeten we misschien maar gaan schuiven 
met de data. 

In ieder geval bedankt voor je hulp. 

Groet, Mig 

From: 	11.111.11Rrivm.nl>  
Sent: dinsdag 19 april 2022 15:54 
To: 	1111111Wrivm.nk 
~MI 	 rivm.nl> 
Subject: RE: bespreken rapport smaakstoffen #778 

Hallo 

@rivm.n1>;  

Volgens mij was het al ongeveer op deze wijze opgeschreven, maar dat kan misschien 
iets explicieter. Als ik mee kan denken, bel dan ajb even. De rest van de middag heb ik 
geen afspraken. 

Van wie komen er dan verder nog commentaren? Daar kan ik denk ik wel naar kijken, 
maar dan heb ik nog nadere instructie nodig waar het precies om gaat en wat er daarna 
moet gebeuren en hoeveel tijd dat kost. Dat kan ik dan vrijdag doen, want morgen ben 
ik vrij en donderdag heb ik de gehele dag een symposium. 

Groet, 
gi.W.2— At? 
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From: 	111111111.111@rivm.ni>  
Sent: dinsdag 19 april 2022 10:22 
To: 	 1111.11111111arivm.n1>; 

1.1111111111@rivrn.nl>  
Subject: FW: bespreken rapport smaakstoffen #778 

Privm.ni>;11  

Hoi, 

Het rapport over de tox van de smaakstoffen wordt door de lijn getoetst en het verzoek 
is om de conclusie, m.n. over de 16 stoffen, wat aan te passen. Ik maak vandaag een 
nieuwe versie van het rapport, want de rest van de week ben ik er niet. Als jullie ideeen 
hebben over onderstaande overwegingen, dan hoor ik het graag. 
En verder zou het ook fijn zijn als iemand eventuele wijzigingen in het rapport, die later 
deze week nog komen, zou kunnen aanpassen. 	, zou jij dit kunnen doen? Ik zit 
namelijk in een cursus en kan mijn laptop niet meenemen. 

Bedankt en groet, 

From: 	1111.111111111p  rivm.n I> 
Sent: dinsdag 19 april 2022 08:54 
To: 	1111.1111111Privm.n1 >;  
Subject: FW: bespreken rapport smaakstoffen #778 

Ha beiden, 

Zie hieronder de reactie van  Em.  Zit op dezelfde lijn als ik. 

@rivm.nl>  

Door het voorgaande rapport (limitatieve lijst) is de context inderdaad anders dan 
zonder dat rapport. Denk dat we die context, zoals Charles hieronder beschrijft, op 
moeten schrijven. En dan doen we geen uitspraak over onze voorkeur maar beschrijven 
we de 2 opties: 

1. Voor 7 stoffen zien we een effect in de literatuur dus verbieden, en voor 16 niet 
maar daarvoor kan je het voorzorgsprincipe hanteren omdat bekend is dat 
inhalatie.. 

2. Voor 7 stoffen zien we een effect in de literatuur dus verbieden, voor 16 zien we 
geen data (lokaal) of beperkte data die geen effect laten zien, dus deze kan je 
overwegen op de markt te laten zodat je nog e-sigaretten kunt maken (ook weer 
meenemen wat Charles schrijft hieronder daarover) en dan nog meegeven dat 
VWS ook kan vragen aan fabrikant om aan te tonen dat de stoffen niet schadelijk 
zijn (als de data dan slecht zijn dan heb je dan een reden om ze alsnog te 
verbieden; en als VWS niet om de data vraagt dan is er ook niet gevraagd om 
dierproeven). 

Helder zo? Dus echt graag beide opties als gelijkwaardige opties beschrijven in zowel PS, 
samenvatting etc. 

Groet, 

From: 	 1.111111aRrivm.nl>  
Sent: dinsdag 19 april 2022 08:45 
To: 	1.11.1.@rivm.nl>  



From: @rivm,n1>  
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Subject: RE: bespreken rapport smaakstoffen #778 

Nee, haal ik niet. Dan word ik bijgepraat over Oekraïne. Misschien lukt het de DR wat korter te 
houden. 

Mijn neiging zou zijn het zuiver te houden, want de afweging van de twee gezondheidseffecten 
hebben we niet onderzocht. En dus te beschrijven wat de afweging is. 

Van: laták  
Datum: 19 april 2022 om 08:40:09 CEST 
Aan: 
	

3ffiták.iáj <~@rivm.nl>  
Onderwerp: RE: bespreken rapport smaakstoffen #778 

Dank 

Precies het dilemma waar we voor staan. De vraag is nu vooral spreken wij ons uit voor 
het voorzorgsprincipe of niet. 
Kan jij voorafgaand aan de DR nog even dit kort bespreken? Bv 9.15u? 

Groet, 

Sent: maandag 18 april 2022 15:49 
To: 	 < 
Subject: FW: bespreken rapport smaakstoffen #778 

Ha, morgen nog even contact hierover? Mijn beeld: het is een nette analyse van de vraag. Dus in 
zoverre kan ik de conclusie en het advies goed volgen. 

Waar het wringt is volgens mij de context: het beperken van smaakjes van e-sigaretten tot 
tabakssmaken is bedoeld om te voorkomen dat nieuwe groepen beginnen met e-sigarettén maar 
wel de mogelijkheid van stepping down (dus overstappen van sigaret of andere tabak naar e-sig) 
te bieden. Op basis van die beleidshypothese hebben we als RIVM die limitatieve lijst opgesteld. 
Als we die lijst op basis van zuiver de gezondheidseffecten als ware het normale producten 
beoordelen, dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen zoals verwoord in het rapport. 
Wat zou kunnen is expliciet de weging schetsen: dat op basis van de gezondheidseffecten van de 
smaakstoffen we in overweging geven ook deze te verbieden, maar dat we geen uitspraak doen 
(of kunnen doen) over de hypothese dat tabakssmaken e-sigaretten voor rokers aantrekkelijk 
maken als alternatief. Dat legt de bal expliciet terug bij VWS om dit te wegen. 

Van: Secretariaat GZB 	 _ Immo  rivm.n I> r.- 
Datum: 14 april 2022 om 14:30:38 CEST 
Aan:   Privm.nl>  
CC: 	 1111~l@rivm.nl>  
Onderwerp: FW: bespreken rapport smaakstoffen #778 

Geachte heer 	, beste 
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Reeds met u besproken, hierbij het briefrapport plus aanbiedingsbrief ter akkoord. 

Met vriendelijke groet, 

I T +31 (0)6 

RIVM secretariaat Centrum Gezondheidsbescherming (PB 12) 
bereikbaar: maandag t/m vrijdag: 9.00-17.00 uur 

T + 31 (0)6 	ma, di, woe, do, vrij 
T +31 (0)6 	ma, di, woe-ochtend, do 
T +31 (0)6 
	

ma-ochtend, di, do 

Rijksinscituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Ilior~oaahekt 
WetzlIn en Sport 

From: 	 <~""111Rrivm.nl>  
Sent: donderdag 14 april 2022 14:25 
To: Mit 	< 	 Privm.n1>; Secretariaat GZB 

@rivm.nl> 
Cc 	 <5 	1Privm.nl>  
Subject: RE: bespreken rapport smaakstoffen #778 

Dit zijn de schone versies van brief en rapport. 

From: 	 @rivm.nl>  
Sent: donderdag 14 april 2022 13:43 
To: Aki, 	< 	 @rivm.n1>; Secretariaat GZB 

1 	21i  rivm.nl> 
Cc: ,. -.: Wir 	 1@rivm.nl>  
Subject: RE: bespreken rapport smaakstoffen #778 

Hoi allen, 

Rrivm.nk 

Prima zo wat mij betreft. Als jullie hier volledige schone versie van maken, kan het naar 
1 gestuurd worden ipv naar 	 weet dat het vandaag komt, en kijkt 

ër clan morgen of in het weekend naar. 

G roet,W. 
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From: 
To: 
Cc: 

Subject 
Date: 
Attachments: 

Importance:  

rapport  -Ne  e  '""n".  

donderdag 28 april 2022 12:56:04 
We 2072 0036 Aanbiedingsbrief Aanport actiadeliftheid smaakstoffen.pdf  

• 1.1.1,1, 	 1," 	 eil:11 	 (1.1. 	• l:,1111,1 1.1: 

ffigh 

Geachte hee~, beste 

Hierbij bied ik u het rapport 'Gezondheidseffecten van de 23 smaakstoffen in vloeistoffen 
voor E-sigaretten' aan, samen met de aanbiedingsbrief. 

Met vriendelijke groet, 

s n 	uu voor To gezondheid en Milieu 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 1 3721 MA Bilthoven / Postbus 1 1 3720 BA Bilthoven 

T +31 	am (secretariaat) 1 E 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag  

Orivmmi 	Crivrn.ril M +31 



Doe. 31 
5.1.2.e, tenzij anders aangegeven  

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

> Retouradres Postbus 1 3720 BA Blithoven 

Ministerie Volksgezondheid Wetenschap en Sport (VWS) 
T.a.v. 
Postbus 
2500 Ei DEN HAAG 

KvK Utrecht 30276683 

T 030 274 91 11 

F 030 274 29 71 
jnfonrivm nt 

A. van Leeuvrenhoeklaan 9 
3721 MA Biithoven 
Postbus 1 
3720 BA Blithoven 
vnvw.rivm.ril 

Ons kenmerk 
V97_/2022 - 0036 MWYS/lw 

Datum 	28 april 2022 	 Behandeld door 
Betreft 	Aanbieden rapport "Gezondheidseffecten van de 23 

smaakstoffen in vloeistoffen voor e-sigaretten' 	 ce 
Drs 
Drs 
Drs 
Or 

Bijlegetn) 
1 

Geachte heermm beste 

Hierbij bied ik u het RIVM rapport "Gezondheidseffecten van de 23 
smaakstoffen in vloeistoffen voor e-sigaretten" aan. 

Dit onderzoek is een vervolg op een eerder onderzoek in opdracht van 
VWS voor het opstellen van een limitatieve lijst van smaakstoffen in e-si-
garetten. Het eerdere onderzoek heeft geleidt tot een lijst van 23 smaak-
stoffen die vooral voorkomen in e-sigaretten met tabakssmaak. In dit ver-
volgonderzoek Is beoordeeld of deze 23 stoffen een risico vormen voor de 
gezondheid bij gebruik in e-sigaretten. 

Dit vervolgonderzoek heeft geleid tot een overzicht van de gezondheidsef-
fecten van de 23 stoffen op de limitatieve lijst en een beoordeling van de 
kans op het optreden van deze effecten bij gebruik van de e-sigaret. Voor 
7 van deze stoffen is voldoende informatie om te kunnen concluderen dat 
het gebruik in e-sigaretten leidt tot een verhoogd risico op gezondheidsef-
fecten. Voor al de 23 stoffen ontbreken echter gegevens over de effecten 
op de luchtwegen. De luchtwegen zijn het eerste contact van de stof met 
het lichaam bij gebruik van de e-sigaret en daardoor ook de eerste plaats 
waar gezondheidseffecten kunnen optreden. Het komt regelmatig voor dat 
stoffen via de orale route veilig zijn, maar schadelijk- zijn na inademing. 
Voor geen enkele stof is het daarom mogelijk om gezondheidseffecten als 
gevolg van het gebruik in e-sigaretten uit te sluiten. Daarom kan het 
voorzorgsprindpe overwogen worden, ondanks dat er op basis van orale 
data geen systemische effecten lijken te zijn. 

Het RIVM beveelt aan om het gebruik van 7 stoffen niet meer toe te staan. 
Voor de overige 16 stoffen kan overwogen worden om deze uit voorzorg 
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niet toe te staan omdat de gezondheidseffecten niet bekend zijn of om deze 
stoffen vooralsnog toe te staan, zodat er e-liquids met tabakssmaak op de 
markt kunnen blijven die rokers zouden kunnen helpen bij het stoppen met 
roken. 

In overleg is afgestemd dat het rapport op 10 mei 2022 openbaar 
gemaakt wordt en in bredere kring zal worden verspreid. 

Indien u vra en heeft, kunt u contact opnemen met Dr. 
vm.n1 

Met vriendelijke groet, 
Sne

e
d 

Stoned  2~8:50 +02:00 
nt goed 

Datum 
28 april 2022 

Ons kenmerk 
V&Z/2022- 0036 MV/YS/bev 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: rapporten e-sig smaken 
donderdag 28 april 2022 15:10:35 

Haha toevallig, thanks! 

Van:110~1. 211.1 i @m nvws.nl> 
Verzonden: donderdag 28 april 2022 15:10 

Aan:1 11# 	1111 1~1 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: rapporten e-sig smaken 

Toevallig vandaag de def versie binnengekregen! 

Van: 	 11~Rminvws.nl>  
Verzonden: donderdag 28 april 2022 15:09 
Aan: 	lam  (@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: rapporten e-sig smaken 

Hoi! Volgens mij heb ik de niet laatste versie van het tweede rapport van het RIMV (of ik zit 
gewoon niet goed in mijn mail te kijken). Kan jij mij deze sturen? 

Van:~~~ 4~11Rminvws.nl>  
Verzonden: donderdag 31 maart 2022 15:12 
Aan: 	 <, 	@minvws.n1>; 	 Rminvws.nl> 
Onderwerp: rapporten e-sig smaken 

Hi beiden, 
Straks hebben wij een heuze technische briefing van het RIVM waar we samen de rapporten 
gaan doorlopen. Voor het gemak bijgevoegd beide rapporten, waarschijnlijk ruim ten overvloede 
maar dan hebben we dat bij de hand. 

Groet, 

1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 
1 Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie1 
1 Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1  Postbus 20350 1 2500 Ei 1 Den Haag 1 
1 Telefoon: +316 	 1 E-mail: 	Ominvws.n11 

Aanwezig: maandag t/m vrijdag 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: rapport schadelijkheid smaken e-sigaret 
zondag 8 mei 2022 14:08:04 

Hoi 

19 mei is wat mij betreft ook akkoord. 
En 	, bedankt voor het afstemmen. 

Groet, 

From: 	 @ m i n vws . n I > 
Sent: maandag 2 mei 2022 09:32 
To: 
Cc: 

111.11.11@rivm.nl> 
@minvws.nl>,  Em 

Subject: RE: rapport schadelijkheid smaken e-sigaret 
@rivm.nl> 

Fijn, bedankt voor het overleggen glymi Ik ben zelf een weekje weg, vanaf 7 mei, vanaf de 
16e mei terug. Ik zal dan 	bellen om verder af te stemmen. 

Groet  
, 

Van: 	 @rivm.nl> 
Verzonden: maandag 2 mei 2022 09:26 
Aan :l. ' < 	< 	I   minvws.nl>  
CC: 	 1 ‹' 	 j@rivm.n1>;',  
Onderwerp: RE: rapport schadelijkheid smaken e-sigaret 

Hoi 

Heb even overlegd en het is akkoord. Ik zal vragen de publicatie op 19 mei te zetten. Jij 
en 	-4-  -1  moeten dat bij haar terugkomst nog wel even checken of dit haar schikt. Zo 
niet, dan in overleg nog een paar dagen schuiven. 

Is dat goed voor jou? 

Groet, 

minvws.nl> 

From: 
Sent: zaterdag 30 april 2022 12:02 
To: 	 111111111Wrivm.nl>  
Cc: MIEM <Mengl@rivm.nl>, 
Subject: FW: rapport schadelijkheid smaken e-sigaret 

@minvws.nl>  

Hoi L 
Ik krijg van  11  een out-of-office binnen t/m 9 mei, vandaar dat ik onderstaande vraag even 
aan jou stel. Zou publicatie van het schadelijkheidrapport omtrent smaakstoffen ook een week 
later, op 19 mei kunnen? 
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Groet, 

Van: 
Verzonden: zaterdag 30 april 2022 11:57 
Aan: 
CC: 	 111111.@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: rapport schadelijkheid smaken e-sigaret 

Hoi 
Vanwege mijn eigen verlof tussen 7- 14 mei en het Kamerreces is aan onze kant qua timing toch 
handiger als we het nog één weekje opschuiven, naar 19 mei. Is dat ook mogelijk wat jullie 
betreft? 

Hoor graag van je, 
Groet, 

Van: 	111.11. 	 (rivm.nl> 
Verzonden: donderdag 28 april 2022 16:37 
Aan: 	 @minvws.nl> 

Onderwerp: RE: rapport schadelijkheid smaken e-sigaret 

Hoi 

Er blijken meerdere nieuwsberichten gepland te zijn op dinsdag 10 mei. Na overleg met 
onze persvoorlichter wil ik voorstellen dat we de openbaarmaking daarom verzetten naar 
donderdag 12 mei. Hopelijk is dit voor jullie ook akkoord. 

Groet, ME 

From: @minvws.nl> 
Sent: dinsdag 12 april 2022 15:57 
To: 	11111.1@rivm.nl> 
Subject: RE: rapport schadelijkheid smaken e-sigaret 

Ha 
10 mei is nog steeds prima! 
Groet, 

Van: 	1111~Rrivm.nl> 
Verzonden: dinsdag 12 april 2022 09:37 
Aan: 	 < 	@minvws.nl> 
Onderwerp: rapport schadelijkheid smaken e-sigaret 

Beste - 

Het rapport over de schadelijkheid van de smaakstoffen in e-sigaretten wordt 
momenteel getoetst door de lijn. Als dit afgerond is, moet het rapport nog opgemaakt 
worden. Alles bij elkaar, verwacht ik dat dit nog 2 weken gaat duren. Dat betekent dat 
we het rapport deze week nog niet kunnen aanbieden, maar dat dit in de week van 25 
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april wordt. Wat ons betreft kan het nog steeds op 10 mei openbaar worden. Mocht dit 
voor jullie een probleem opleveren, dan hoor ik het graag. 

Groet, 

Dr. Ir. 
Centre for Health Protection 
RIVM: National Institute for Public Health and the Environment 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven, The Netherlands 
PO Box 1, 3720 BA Bilthoven, The Netherlands 
T: +31 30 
M: +31 6 

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 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  Conimitted 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,nlien  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.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.nUen  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 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

RE: rapport schadelijkheid smaken e-sigaret 
donderdag 19 mei 2022 12:32:59 
Brief aan Parlement TK.odf 

Dag allen, 

Ter info: bijgevoegde Kamerbrief is zojuist uitgestuurd, met als laatste onderdeel jullie rapport 
over smaakstoffen. 

GroetIME 

Van: 	 @rivm.nl> 
Verzonden: zondag 8 mei 2022 14:08 
Aan: 	 111.1@minvws.nl>; 	 @rivm.nl> 

CC: 	 11.11@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: rapport schadelijkheid smaken e-sigaret 

Hoi raf , 

19 mei is wat mij betreft ook akkoord. 
En  k 	, bedankt voor het afstemmen. 

Groet, 

Subject: RE: rapport schadelijkheid smaken e-sigaret 

Fijn, bedankt voor het overleggen 
	

! Ik ben zelf een weekje weg, vanaf 7 mei, vanaf de 
16e mei terug. Ik zal dan(' 

	
bellen om verder af te stemmen. 

Groet, 

Verzonden: maandag 2 mei 2022 09:26 
minvws.nl> 

@rivm.nl>; 
Onderwerp: RE: rapport schadelijkheid smaken e-sigaret 

Hoi 

Aan: 
CC: @minvws.nl> 

Heb even overlegd en het is akkoord. Ik zal vragen de publicatie op 19 mei te zetten. Jij 
en 	moeten dat bij haar terugkomst nog wel even checken of dit haar schikt. Zo 
niet, dan in overleg nog een paar dagen schuiven. 

Is dat goed voor jou? 
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Groet, 

From: 	 11111111@minvws.nl>  
Sent: zaterdag 30 april 2022 12:02 
To: 	 1~11111(@rivm.nl>  
Cc: 	11~1111arivm.nk 
Subject: FW: rapport schadelijkheid smaken e-sigaret 

111.11Kminvws.nl>  

Hoi 
Ik krijg van 	een out-of-office binnen t/m 9 mei, vandaar dat ik onderstaande vraag even 
aan jou stel. Zou publicatie van het schadelijkheidrapport omtrent smaakstoffen ook een week 
later, op 19 mei kunnen? 

Groet, liatj 

Van: 
Verzonden: zaterdag 30 april 2022 11:57 
Aan: 	 1 111~Rrivm.nl>  
CC: 	 liggraminvws.nl>  
Onderwerp: RE: rapport schadelijkheid smaken e-sigaret 

Hoi, 	j, 
Vanwege mijn eigen verlof tussen 7- 14 mei en het Kamerreces is aan onze kant qua timing toch 
handiger als we het nog één weekje opschuiven, naar 19 mei. Is dat ook mogelijk wat jullie 
betreft? 

Hoor graag van je, 
Groet, 

Van: 	11111W   Rrivm.nl>  
Verzonden: donderdag 28 april 2022 16:37 
Aan: 	 ~g1"  @minvws.nl>  
Onderwerp: RE: rapport schadelijkheid smaken e-sigaret 

Hoi 	1 

Er blijken meerdere nieuwsberichten gepland te zijn op dinsdag 10 mei. Na overleg met 
onze persvoorlichter wil ik voorstellen dat we de openbaarmaking daarom verzetten naar 
donderdag 12 mei. Hopelijk is dit voor jullie ook akkoord. 

Groet, 

From: 	 L 	< 	:  @ m i n vws. n I> 
Sent: dinsdag 12 april 2022 15:57 
To: 	<1 	1Rrivm.nl>  
Subject: RE: rapport schadelijkheid smaken e-sigaret 
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10 mei is nog steeds prima! 
Groet, 

Van: 	11111.1111111Rrivm.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 april 2022 09:37 
Aan: 	 11.11Rminvws.nl>  
Onderwerp: rapport schadelijkheid smaken e-sigaret 

Beste  pm  
Het rapport over de schadelijkheid van de smaakstoffen in e-sigaretten wordt 
momenteel getoetst door de lijn. Als dit afgerond is, moet het rapport nog opgemaakt 
worden. Alles bij elkaar, verwacht ik dat dit nog 2 weken gaat duren. Dat betekent dat 
we het rapport deze week nog niet kunnen aanbieden, maar dat dit in de week van 25 
april wordt. Wat ons betreft kan het nog steeds op 10 mei openbaar worden. Mocht dit 
voor jullie een probleem opleveren, dan hoor ik het graag. 

Groet, 

Dr. Ir. 	 I ERT , 
Centre for Health Protection 
RIVM: National Institute for Public Health and the Environment 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven, The Netherlands 
PO Box 1, 3720 BA Bilthoven, The Netherlands 
T: +31 30 274 
M: +31 6 
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From: 
To: 
Subject: 
Date:  

RE: bespreken rapport smaakstoffen 
donderdag 14 april 2022 08:35:34 

Voor mij is het helder zo, dankjewel. 

Qua planning; 
Informeer bij  

moet nog akkoord en dan langs 	, en dan door RIVMdoc. 
hoelang dat laatste op dit moment duurt. 

Groet, 

From: 	1111111111@rivm.nl> 
Sent: woensdag 13 april 2022 20:25 
To 	 @rivm.n1>; 
Subject: RE: bespreken rapport smaakstoffen 

Hoi 

@rivm.nl> 

Zie hierbij. Die laatste opmerking staat nu weer zoals het stond. Ik heb het begin wat 
aangepast, waar het hopelijk helderder door wordt. (en uitleg in de comment voor als 
dat niet zo is). 

De datum voor aanbieden staat nu op 26 april in RIVM doc, en openbaar maken op 10 
mei. Denken jullie dat dit nog haalbaar is? 

Groet, 

From 	 @rivm.nl> 
Sent: woensdag 13 april 2022 17:49 
To: 	1  < 	1@rivm.nl>;  
Subject: RE: bespreken rapport smaakstoffen 

Hoi 

@rivm.nl> 

Ik heb de gele zin in de samenvatting omhoog geplaatst, daar vond ik deze opmerking 
ontbreken. Daarmee is er wel onduidelijkheid ontstaan waar de zin stond. Zou je dat 
kunnen verhelderen of kan die hele laatste opmerking weg uit de samenvatting? 

Het blauwe stuk kan wat mij betreft. Ik heb de haakjes weg gehaald. 

Groet, 

, From: 	,, 	<'‘ 1  	@rivm.nl>  .5: 
Sent: woensdag 13 april 2022 14:38 
To: 	 Rrivm.n1>;  • 
Subject: RE: bespreken rapport smaakstoffen 

Hoi 

Rrivm.nl> 

Ik heb het wat explicieter gemaakt, zie bijlage, in de samenvatting en discussie. De zin 
die daar stond heb ik wat uitgebreidt. 
Verder ben ik zelf nog niet tevreden over het blauw gearceerde stuk. Ik zou het er liever 
uithalen, maar als je denkt dat het goed is om te laten staan, hoor ik het graag. 
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Groet, 

From: 	1111.1111111Privm.nl>  
Sent: woensdag 13 april 2022 13:29 
To: 	2111111111Rrivm.nl>;  
Subject: RE: bespreken rapport smaakstoffen 

@rivm.nl>  

H 

Volgens mij goede toevoegingen. Wel mis ik nog steeds een stuk tekst waarin helder 
staat dat wij ondanks dat we geen info hebben (na inhalatie) en info die op geen schade 
leidt (systemisch) toch adviseren om uit voorzorg deze stoffen te verbieden. Ik zou dat 
willen lezen in de redenering die leidt tot dit advies. Dus in de tekst op de plek waar je 
zegt deze stoffen uit voorzorg te verbieden daar ook aangeven waarom we dat doen 
terwijl de info die we hebben niet laat zien dat het schadelijk is. 

Helder? 
Groet, 

From: 	MIERIPrivm.nl>  
Sent: dinsdag 12 april 2022 20:00 
To: 	IMIERrivm.n1>;  
Subject: RE: bespreken rapport smaakstoffen 

Hoi 	en -1,  

Privm.nl>  

Ik heb in de schone versie enkele zinnen toegevoegd (en gearceerd). Ik hoop dat het zo 
duidelijker en logischer wordt. Ik hoor graag wat jullie hiervan vinden! 

Groet, 

	Original Appointment 	 
From: 
Sent: dinsdag 12 april 2022 13:05 
To: 
Subject: bespreken rapport smaakstoffen 
When: dinsdag 12 april 2022 17:30-18:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, 
Stockholm, Vienna. 
Where: Microsoft Teams Meeting 

Microsoft Teams meeting 

Join on your computer or mobile app 
Click here to join the meeting 

Or call in (audio only) 
+31 20 399 0509„180416407#  Netherlands, Amsterdam 
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Phone Conference ID: 180 416 407# 
Find a local number I Reset PIN  

Learn More I Meeting options 
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From: 
To: 
Subject: 	 FW: RIVM-HC Chat presentation CONFIDENTIAL 
Date: 	 maandag 27 juni 2022 12:18:56 
Attachments: 	Health Canada 20210430 CONFIDENTIALootx 

11.1111111.@canada.ca>; 
<EMIIII@rivm.n1>; 	 @rivm nl>; MEM 
111.11.1@rivm.n1>; — - <~,!0~--  @canada ca>; 
~11!@canada.ca>;~j (HC/SC) < 	 1@canada.ca> 

Subject: RE: RIVM-HC Chat presentation CONFIDENTIAL 

Dear all, 

These are the powerpoint slides I've shown during our online meeting last friday, 
regarding the upcoming flavor ban in the Netherlands. Note that this is confidential, so 
please don't share this information with anyone else. Thanks for the insightful 
discussion! 

Best regards, 

From: 
Sent: vrijdag 7 mei 2021 10:51 
To: 


	Doc 1
	Page 1
	Page 2

	Doc 2
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

	Doc 3
	Page 1

	Doc 4
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

	Doc 6
	Page 1
	Page 2

	Doc 7
	Page 1
	Page 2

	Doc 8
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

	Doc 9
	Page 1
	Page 2

	Doc 10
	Page 1
	Page 2

	Doc 11
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	Doc 12
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	Doc 13
	Page 1

	Doc 14
	Page 1

	Doc 15
	Page 1

	Doc 16
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Doc 17
	Page 1
	Page 2

	Doc 18
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Doc 19
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

	Doc 20
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	Doc 21
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	Doc 22
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	Doc 23
	Page 1

	Doc 24
	Page 1
	Page 2

	Doc 25
	Page 1
	Page 2

	Doc 26
	Page 1
	Page 2

	Doc 28
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Doc 29
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Doc 30
	Page 1

	Doc 31
	Page 1
	Page 2

	Doc 32
	Page 1

	Doc 33
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	Doc 34
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Doc 35
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	Doc 36
	Page 1


