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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33791 

Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen 

rookverbod in de horeca 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het voorstel is op 1 juli 2014 na hoofdelijke stemming met 76 stemmen voor en 70 

stemmen tegen aangenomen door de Tweede Kamer. 

 

Voor: Rebel, Recourt, Rog, De Rouwe, Samsom, Schouten, Schouw, Segers, 

Servaes, Sjoerdsma, Slob, Van der Staaij, Tanamal, Thieme, Van Tongeren, Van 

Toorenburg, Van Veldhoven, Verhoeven, Vermeij, Voordewind, Jan Vos, Mei Li 

Vos, Albert de Vries, Van Weyenberg, Wolbert, Ypma, Arib, Baay-Timmerman, 

Bergkamp, Berndsen-Jansen, Bisschop, Bouwmeester, Bruins Slot, Cegerek, Van 

Dam, Van Dekken, Otwin van Dijk, Dijkgraaf, Pia Dijkstra, Dik-Faber, Dikkers, 

Eijsink, Fokke, Geurts, Groot, Günal-Gezer, Hachchi, Van Haersma Buma, Hamer, 

Pieter Heerma, Van Hijum, Hoogland, Jacobi, Jadnanansing, Keijzer, Kerstens, 

Klaver, Knops, Koolmees, Kuiken, Kuzu, Van Laar, Maij, Marcouch, Van Meenen, 

Mohandis, Monasch, Agnes Mulder, Nijboer, Van Ojik, Omtzigt, Oosenbrug, 

Oskam, Ouwehand, Öztürk en Pechtold. 

 

Tegen: Potters, Van Raak, Roemer, De Roon, Rutte, Schut-Welkzijn, Siderius, 

Smaling, Van der Steur, Straus, Taverne, Tellegen, Ulenbelt, Van Veen, Veldman, 

Verheijen, Visser, Van Vliet, Aukje de Vries, Vuijk, Van Wijngaarden, Wilders, Van 

't Wout, Ziengs, Zijlstra, Agema, Van Ark, Azmani, Bashir, Beertema, Berckmoes-
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Duindam, Van Bommel, Bontes, Bosma, Bosman, Ten Broeke, Van der Burg, De 

Caluwé, Tony van Dijck, Jasper van Dijk, Dijkhoff, Remco Dijkstra, Duisenberg, 

Elias, Fritsma, Van Gerven, Gesthuizen, De Graaf, Graus, Harbers, Helder, 

Karabulut, Van Klaveren, Klein, Klever, Kooiman, Leegte, Leijten, De Liefde, Van 

der Linde, Lodders, Lucas, Madlener, Merkies, Van Miltenburg, Moors, Anne 

Mulder, Neppérus, Van Nispen en Van Oosten. 

 

Verworpen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel B, nieuw lid !a 

9 (Rutte en Van Vliet) over het mogelijk maken van een uitzondering op het rookverbod 

voor kleine horeca inrichtingen 

 

Dit amendement regelt dat de bestaande uitzondering op het rookverbod voor kleine 

horeca-inrichtingen (kleine cafés) behouden blijft, en wettelijk wordt verankerd. Wat onder 

«kleine horeca-inrichtingen» wordt verstaan zal worden vastgesteld bij algemene 

maatregel van bestuur. Hij kan aangesloten worden bij de tot op heden geldende 

uitzondering voor kleine horeca-inrichtingen. Indieners zijn van mening dat een 100% 

rookvrije horeca nodeloos de mogelijkheden voor kleine horecaondernemers om hun 

onderneming voort te zetten bedreigt. Volwassenen zijn naar mening van indieners in staat 

om eigen keuzes te maken ten aanzien van hun levensstijl. Indien de horeca 100% rookvrij 

wordt, wordt de keuzevrijheid van mensen nodeloos ingeperkt. Zolang cafés die onder de 

uitzondering vallen duidelijk aangeven als er binnen gerookt mag worden, kan iedereen 

een eigen afweging maken over welke horeca men wil bezoeken. Indieners willen deze 

keuzevrijheid koesteren en verzet zich tegen de paternalistische insteek van dit 

wetsvoorstel dat niet alleen medewerkers, maar ook bezoekers van de horeca wil 

beschermen tegen de gevolgen van tabaksrook. Mensen kunnen deze afweging zelf maken. 

Bovendien kan de beschikbare handhavingscapaciteit dan gerichter worden ingezet op de 

horecagelegenheden die wel onder het rookverbod vallen. 

Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de VVD, Van Vliet, 

50PLUS/Klein en de SP 

 

Artikel I, onderdeel B, artikel 10, nieuw lid 2a 

10 (Rutte en Van Vliet)  over het mogelijk maken van maatregelen naast of in plaats van 

het rookverbod om blootstelling aan tabaksrook tegen te gaan 

 

Dit amendement regelt dat bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat er 

naast of in de plaats van het rookverbod zodanige andere maatregelen worden getroffen 

dat blootstelling aan tabaksrook wordt voorkomen. Hiermee wordt de nota van wijziging 

(Kamerstukken II 2013/14, 33 791, nr. 6) op dit punt teruggedraaid. De 

uitzonderingsmogelijkheid waarmee andere maatregelen getroffen kunnen worden 

waarmee blootstelling aan tabaksrook kan worden voorkomen was voor indieners een  
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welkom onderdeel van het wetsvoorstel. Dit bood perspectief voor horecaondernemers, 

een prikkel voor ondernemers om nieuwe technieken te ontwikkelen, en maakte de wet 

toekomstbestendig. 

Verworpen. Voor: van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de VVD, Van Vliet, 

50PLUS/Baay-Timmerman en 50PLUS/Klein 

 

Moties 

 

11 (Dik-Faber) over 100% rookvrije scholen en schoolpleinen 

Aangehouden 

 

12 (Van Gerven) over uitbreiden van de handhavingscapaciteit van de NVWA 

Aangehouden 

 


