
   
 
Reactie van Fontem Ventures op het NOS rapport over elektronische dampproducten en verkoop aan 
minderjarigen in Nederland 
 
Amsterdam, April 26 - Fontem Ventures, een dochteronderneming van Imperial Brands, gevestigd in Amsterdam 
en producent van het toonaangevende e-vapour merk blu, heeft kennis genomen van het artikel1 en de video2 
van NOS over de mogelijke 'schadelijkheid' van elektronische sigaretten (elektronische dampproducten of EVP) 
en verkoop aan minderjarigen.  
 
Als verantwoordelijk producent veroordelen wij ten strengste het feit dat elektronische dampproducten en 
'shisha pennen' verkocht zouden worden aan minderjarigen in Nederland. We roepen de overheid op om te 
zorgen voor een strikte handhaving van de bestaande wetgeving om ervoor te zorgen dat EVP's alleen aan 
volwassen rokers worden verkocht en door hen worden gebruikt. 
 
Bij Fontem Ventures ondersteunen, en houden we ons, aan de hoogste productkwaliteits- en marketingnormen 
en moedigen we regelgevers aan om dergelijke normen in te voeren en te handhaven. 
 
Hoewel onze producten op dit moment nog niet in Nederland te koop zijn, maken we op alle markten waar we 
onze producten verkopen, heel duidelijk dat ze uitsluitend bedoeld zijn voor gebruik door volwassen rokers en 
nooit verkocht mogen worden aan, of gebruikt mogen worden door minderjarigen.  
 
Er is geen bewijs dat de ingrediënten vermeld in de NOS video, zoals propyleenglycol en plantaardige glycerine 
kanker veroorzaken. Plantaardige glycerine is niet giftig en helpt bij de productie van de damp. Propyleenglycol 
is ook niet giftig en wordt als bevochtigingsmiddel gebruikt in voeding, cosmetica en geneesmiddelen. 
 
Deze twee ingrediënten worden vervolgens gecombineerd met natuurlijke of kunstmatige smaken, om de e-
vloeistoffen hun unieke smaak te geven. EVP's worden door een aantal internationale gezondheidsinstanties als 
minder schadelijk geaccepteerd, en om gezondheidswinst te boeken is het belangrijk dat rokers overstappen op, 
en gebruik maken van EVP's als ze besluiten om niet volledig met nicotine te stoppen. Om ervoor te zorgen dat 
volwassen rokers producten vinden waarop ze kunnen overschakelen, zijn smaken belangrijk om de permanente 
overschakeling van sigaretten te vergemakkelijken. Fontem Ventures vindt dat er geen smaken op de markt 
mogen worden gebracht of ontworpen worden die in de eerste plaats minderjarigen aanspreekt, zoals kauwgom, 
milkshake en suikerspin. Onze marketingcodes zijn heel duidelijk: onze beoogde consumenten zijn volwassen 
rokers die anders zouden blijven roken. 
 
Volgens het NOS rapport zou dampen een "opstap" naar het roken zijn. Deze verklaring wordt niet ondersteund 
door recent wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat dampproducten niet fungeren als een toegangspoort tot 
sigaretten. Volgens het rapport van Public Health England (2018)3 over e-sigaretten en verwarmde 
tabaksproducten, dragen EVP in Engeland bij aan ongeveer 20.000 succesvolle nieuwe stoppogingen elk jaar en 
het bewijs ondersteunt niet dat dampproducten een opstap zijn naar sigaretten onder jongeren.  
 
Fontem Ventures is het eens met de verklaring in de NOS video dat elektronische dampproducten minder 
schadelijk zijn dan brandbare tabaksproducten. Dit is inderdaad vastgesteld in onafhankelijke wetenschappelijke 
rapporten en samengevat in het jaarverslag van Public Health England, een uitvoerend agentschap van het 
Department of Health and Social Care in het Verenigd Koninkrijk. Bovendien blijkt uit een onderzoek4 van Fontem 
Ventures dat onze producten tot 99% minder giftige stoffen bevatten dan sigarettenrook.  

                                                           
1 https://nos.nl/op3/artikel/2282091-ruim-honderd-online-verkopers-e-sigaretten-overtreden-
reclameverbod.html  
2https://www.youtube.com/watch?v=cDFCOc52WGM&list=PL_sYQfTgBrJ_tPrBPSSGJy9NbhmFlBmvB&index=2
&t=0s 
3 Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products, 2018 - 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/684963/E
vidence_review_of_e-cigarettes_and_heated_tobacco_products_2018.pdf 
4 http://www.fontemventures.com/news/toxicant-levels-up-to-99-less-in-myblu-aerosols-compared-to-
cigarette-smoke/ 
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