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Geachte heer, mevrouw, 
 
Op de agenda van uw Kamer staat op korte termijn een plenair debat gepland over concrete 
maatregelen in het kader van het Preventieakkoord. Met het oog op uw voorbereiding voor dit debat 
informeert Koninklijke Horeca Nederland (KHN) u graag over een aantal concrete punten die wat ons 
betreft aandacht behoeven. Daarnaast willen we u kort bijpraten over de recente stand van zaken van 
een aantal ‘KHN-acties’ uit het Preventieakkoord. 
 
 
Punten die aandacht behoeven 
 
Rookruimten en Hoge Raad 
Belangrijk is dat aan de orde wordt gesteld wat de mogelijke uitspraak van de Hoge Raad inzake de 
‘rookruimte-procedure’ betekent voor het Preventieakkoord.  
In het Preventieakkoord is afgesproken dat rookruimten vanaf 1 juli 2022 verboden zijn. Zoals bekend 
loopt er een procedure bij de Hoge Raad over de status van de regelgeving die rookruimten in 
Nederland toestaat. Het Hof Den Haag heeft vorig jaar geoordeeld dat die regelgeving onrechtmatig 
en dus onverbindend is. De Staat heeft tegen die uitspraak cassatieberoep ingesteld. 
Recent heeft de procureur generaal bij de Hoge Raad in zijn advies aangegeven het standpunt van 
het Hof te delen. De Hoge Raad doet hoogstwaarschijnlijk op 27 september 2019 uitspraak. Als de 
Hoge Raad in zijn uitspraak het advies van de procureur generaal volgt dan zou dit betekenen dat 
rookruimten per direct zijn verboden.  
Wat betekent dat dan vervolgens voor de horeca ondernemers die, vertrouwend op rechtmatige 
wetgeving van de overheid, flink hebben geïnvesteerd in rookruimten omdat dit was toegestaan?  Op 
basis van een enquête uit 2018 concludeert KHN dat er tussen de 5700 en 7600 rookruimten zijn in 
de Nederlandse horeca en dat er in totaal door de sector een bedrag tussen de € 69 en € 92 miljoen 
is geïnvesteerd in rookruimten. Worden die ondernemers straks ook door de overheid 
gecompenseerd? 
 
Losse verkoop van tabaksproducten ‘vanachter de bar’ 
In vraag 228 die door uw Kamer is gesteld naar aanleiding van het Preventieakkoord wordt onder 
andere de vraag gesteld wat het verbod van sigarettenautomaten gaat betekenen en hoe zich dat 
verhoudt tot de losse verkoop van tabaksproducten ‘vanachter de bar’. In zijn antwoord stelt de 
staatssecretaris dat de losse verkoop van tabaksproducten ‘vanachter de bar’ kleinhandel is en 
volgens hem in een lokaliteit waarvoor een Drank- en Horecawetvergunning geldt niet zou zijn 
toegestaan. Volgens KHN is dit een verkeerde uitleg van de wet, aangezien de verkoop van losse 
pakjes sigaretten sinds jaar en dag wordt beschouwd als een onlosmakelijke vorm van aan horeca 
gelieerde dienstverlening en er daarom door de NVWA ook nog nooit handhaving op heeft plaats 
gevonden. Het is belangrijk dat deze verkeerde uitleg duidelijk aan de orde wordt gesteld. Hetzij in 
het plenaire debat, hetzij bij de behandeling van het ontwerpbesluit wijziging Tabaks- en 
rookwarenbesluit. 
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KHN-acties uit het Preventieakkoord 
KHN heeft als gesprekspartner deelgenomen aan de thematafels overgewicht en problematisch 
alcoholgebruik. Na de presentatie van het Preventieakkoord is KHN, samen met de leden, aan de 
slag gegaan om de acties verder uit te werken. De belangrijkste voortgang willen we graag met u 
delen. 
 
Problematisch alcoholgebruik  
Allereerst is KHN betrokken bij het ontwikkelen van een e-learning ‘verantwoord alcohol schenken’ 
voor horecamedewerkers. Anders dan in het akkoord staat heeft het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport  ervoor gekozen hierbij de regie te nemen. In samenwerking met het ministerie is het 
de bedoeling een goede e-learning te maken die goed gebruikt kan worden voor en door het 
personeel in de horeca dat niet over een Verklaring Sociale Hygiëne hoeft te beschikken.  
Daarnaast zet KHN zich in voor pilots om de naleving van de leeftijdsgrens te verbeteren. In Utrecht 
heeft een succesvolle eerste pilot plaatsgevonden waarbij in een jaar tijd de naleving is gestegen van 
15% naar 65%. We gaan er voor zorgen dat deze pilot naast Utrecht in tien gemeenten opvolging 
krijgt. In Weert en Enschede is men al aan de slag en in minstens twee andere gemeenten gaan we 
in het najaar aan de slag.   
 
Overgewicht 
Een van de acties die KHN aan de thematafel overgewicht heeft afgesproken is leden te stimuleren 
om kleinere porties te gaan serveren. Voor de leden heeft KHN een animatie ontwikkeld waarin tips 
zijn opgenomen om tot een kleinere portie te komen. Een andere actie vanuit het Preventieakkoord is 
dat KHN haar leden aanspoort om meer groenten en minder vlees te serveren. KHN is een 
samenwerking aan gegaan met Dutch Cuisine (DC). DC staat voor de Nederlandse keuken met meer 
plantaardig/minder dierlijk en verse, lokale producten van het seizoen. KHN en DC organiseren voor 
de leden van KHN bijvoorbeeld inspiratiesessies met groenten in de hoofdrol. Hoe kan je lekker 
koken met groenten zonder vlees te missen? Daarnaast publiceren we bij het begin van elk seizoen 
een DC impact menu, een menu met een lagere CO2 uitstoot.  
 
 
KHN blijft zich verder inzetten om de gezonde keuze ook in de horeca te bevorderen en om te waken 
voor problematische alcoholconsumptie en het bevorderen van naleving van de leeftijdgrens. 
Recent hebben we dat vorm gegeven door een Trendspecial Gezond en Duurzaam uit te brengen, 
een eigentijds elektronisch magazine met veel mooie voorbeelden, tips & trucs. U kunt de 
trendspecial raadplegen op magazine.khn.nl. 
 
 
Vanzelfsprekend is KHN te allen tijde bereid haar standpunten nader toe te lichten. 
 
Hoogachtend, 
Koninklijke Horeca Nederland  
 
Dirk Beljaarts 
Algemeen directeur 

https://www.khn.nl/porties
https://www.khn.nl/nieuwsberichten/2019/03/khn-en-dutch-cuisine-lanceren-lente-impact-menu-voor-duurzamere-horeca
https://magazine.khn.nl/nl_NL/overview.html

