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op alle door ons uit te voeren overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene 
verkoop- en leveringsvoorwaarden, op te vragen bij ons kantoor. 

 

PERSBERICHT 

 

MINISTER MALING AAN LUCHTKWALITEIT 

 

Bij de presentatie van het nieuwe kabinet werd al snel duidelijk dat het rookverbod 

voor de kleine horeca zou worden aangepast. Gistermiddag werd deze boodschap 

bevestigd door de kersverse minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD). 

Horecazaken die kleiner zijn dan 70 vierkante meter en geen personeel hebben, 

worden voortaan gevrijwaard van het rookverbod. De asbakken kunnen weer op 

tafel.  

 De minister stelt dat het rookverbod in grote delen van de horeca uitstekend 

werkt. De consument krijgt volgens haar door deze maatregel meer keuzevrijheid, 

terwijl horecapersoneel nog steeds beschermd wordt tegen de schadelijke effecten 

van tabaksrook. Hoe ze gaan controleren of de kleine horecazaken daadwerkelijk 

geen personeel in dienst hebben, blijft een onbeantwoorde vraag. De controleurs 

van de VWA kunnen zich daarnaast verheugen op het te verwachten gesteggel met 

de vierkante meters.  

 De minister gaat met haar besluit voorbij aan de luchtkwaliteit in de kroegen in 

Nederland. Heeft het vorige kabinet nog kapitalen uitgegeven aan een onderzoek 

naar luchtkwaliteit in de horeca, de resultaten worden bij deze van tafel geveegd. 

Het RIVM en TNO hebben in opdracht van oud-minister Klink onderzocht of er 

mogelijkheden zijn om te roken in de kleine horeca met behoud van een goede 

luchtkwaliteit. Het rapport werd in de zomer tijdens het kamerreces gepresenteerd 

aan een demissionair kabinet. En er werd nooit meer naar gekeken.  

 “Het is mogelijk om te roken in de horeca zonder dat bezoekers of personeel last 

hebben van de rook”, stelt ventilatieadviseur Bart Hendriksen van Extreme Air 

Products. De keuzevrijheid voor de consument is zeker toe te juichen, maar het is 

wederom een gemiste kans voor de luchtkwaliteit uit het oog wordt verloren. Het 

huidige besluit van de minister werkt niet alleen kapitaalvernietiging in de hand, 

maar creëert ook een nauwelijks te controleren beleid. En dat terwijl moderne 

techniek ervoor kan zorgen dat luchtkwaliteit en keuzevrijheid hand in hand gaan, 

zonder torenhoge kosten.  
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uchtreiniger rookruimte luchtreinigers 

 

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET: 

 

EXTREME AIR PRODUCTS  

B. FLORISZSTRAAT 8 

1071 VC  AMSTERDAM  

 

T: 020-6464028 

F: 020-6703070 

E: INFO@EXTREMEAIRPRODUCTS.NL  


