KHN: voorstel om roken op terras te verbieden is betutteling ten
top
31-05-2018 13:47
Vandaag, donderdag 31 mei, gaf staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis, op NPO Radio 1 aan dat hij roken op
het terras wil verbieden. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vindt dit betutteling ten top.

Mensen die roken
(en dat is ongeveer 25% van alle Nederlanders boven de 18 jaar!) zijn natuurlijk van harte welkom in de horeca
en wij willen deze gasten dan ook kunnen faciliteren. Bovendien kan het wat KHN betreft niet zo zijn dat het
kabinet roken op het terras gaat verbieden, terwijl er nog niet eens afspraken zijn gemaakt over het
aangekondigde verbod op rookruimten. Robèr Willemsen, voorzitter van KHN: “In april heeft staatssecretaris
Blokhuis aangekondigd dat hij de rookruimten in de horeca over 2 jaar wil verbieden. En dat hij daarover met
ons in gesprek wil. Dat overleg heeft nog niet eens plaatsgevonden en nu komt hij al met een volgend verbod.
Ik vind dat geen manier van besturen! Als er straks geen rookruimten meer zijn in de horeca en onze gasten
mogen ook niet op het terras roken, dan wordt het horecaondernemers toch onmogelijk gemaakt om rokers te
ontvangen? Bovendien, in de praktijk levert het roken in de buitenlucht niet of nauwelijks problemen op. Er zijn
horecaondernemers die een deel van hun terras rookvrij maken. Dat is dan hun keuze. En zo hoort het ook.
Want onze branche is gastvrij voor iedereen en zo moet het ook blijven. Wij gaan ons dan ook zeker verzetten
tegen dit voorstel van de staatssecretaris.” [caption id="attachment_55173" align="alignright" width="300"]

Het aantal 'rokers' in Nederland is nog best
aanzienlijk. (bron: cbs)[/caption] Wat KHN betreft zou het kabinet veel meer moeten inzetten op preventie. Op
die manier kunnen we er voor zorgen dat er minder mensen gaan roken. Robèr Willemsen: “Wij vinden het
hypocriet dat het kabinet ieder jaar wel 2,3 miljard euro aan tabaksaccijnzen int en nu inzet op een anti-rook
beleid over de rug van de horeca. Dat gaat ons echt veel te ver.” Meer informatie: www.khn.nl
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