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BAT Nederland is onderdeel van de BAT Groep. Van oorsprong produceert en verkoopt ons bedrijf 

traditionele tabaksproducten, zoals sigaretten en rooktabak. Echter, wij begrijpen maar al te goed 

dat de wereld verandert. Wij zijn er duidelijk over dat roken van traditionele tabaksproducten, 

waarbij tabak wordt verbrand, tot serieuze gezondheidsrisico’s leidt. De enige manier om deze 

risico’s te vermijden is om niet te roken of om te stoppen met roken. Wij begrijpen dat het moeilijk 

kan zijn om te stoppen met roken. Echter, wij zijn van mening dat als rokers besluiten om te stoppen 

met roken, zij zouden moeten realiseren dat ze dit kunnen, dus met de juiste motivatie en het geloof 

in eigen kunnen.  

 

Hoewel BAT nog steeds traditionele tabaksproducten verkoopt, maakt ons bedrijf een transformatie 

door om de gezondheidsimpact van deze producten te verminderen middels het aanbieden van een 

breed scala aan potentieel minder schadelijke producten, zoals de e-sigaret, aan consumenten die 

moeite hebben om te stoppen met roken. Meer over deze transformatie kunt u lezen op onze 

website. Dat BAT de e-sigaret als minder schadelijk alternatief beschouwt (zie voor onze 

wetenschappelijke onderbouwing www.bat-science.com), wordt ook bevestigd door tal van 

nationale en internationale wetenschappelijke instanties, inclusief het Trimbos-instituut en het 

RIVM. In de laatste factsheet e-sigaretten van april 2020 stelt het Trimbos-instituut ook dat als rokers 

volledig overstappen op e-sigaretten dat dit gezondheidswinst oplevert. Het RIVM stelt ook dat als 

(voormalige) rokers exclusief de e-sigaret gebruiken dit potentiële gezondheidswinst oplevert.  

Wij zijn van mening dat smaakjes voor e-sigaretten een belangrijke rol kunnen spelen om rokers te 

laten stoppen met roken. Door smaakjes te verbieden zullen rokers minder makkelijk de overstap 

maken naar e-sigaretten en zullen e-sigaret gebruikers eerder terugvallen op het schadelijke roken. 

Producten zoals de e-sigaret waarvan in ieder geval is aangetoond dat het veel minder schadelijk is 

dan roken, zouden dan ook juist een plek moeten krijgen in het beschermen van de volksgezondheid. 

BAT is ook geen voorstander van duaal gebruik en wil dat rokers volledig overstappen, dit is in lijn 

met het Trimbos en RIVM. Daarnaast wil BAT aan alle kanten voorkomen dat jongeren in aanraking 

komen met e-sigaretten evenals met de traditionele sigaretten. Wij ondersteunen dan ook van harte 

de NIX18 campagnes. Aan deze visie en transformatie lever ik graag mijn bijdrage. 

https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DO9DEM4L
https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DO9DEM4L
http://www.bat-science.com/
https://www.trimbos.nl/docs/160d6402-233a-426e-9343-b10d1c5f5b39.pdf
https://www.rivm.nl/publicaties/combination-of-factors-related-to-smoking-behavior-attractive-product-characteristics

