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Vragen van het lid Uitslag (CDA) aan de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport over het bericht «Bijna helft cafés nog niet rookvrij»
(ingezonden 21 juni 2012).
Vraag 1
Kent u het bericht «Bijna helft cafés nog niet rookvrij»?1
Vraag 2
Deelt u de mening dat personeel in de horeca net zoveel recht heeft op een
rookvrije werkplek als werknemers in andere sectoren?
Vraag 3
Concludeert u uit deze cijfers dat de verhoging van de boetes (per 30 augustus 2011) niet effectief is?
Vraag 4
Kunt u het totaal aantal van 762 boeterapporten uitsplitsen naar eerste
overtredingen (600 euro), tweede overtredingen (1200 euro), derde overtredingen (2400 euro) en vierde overtredingen (4500 euro)?
Vraag 5
Kunt u verklaren waarom slechts 16% van alle bedrijfsbezoeken wordt
afgelegd in de niet-bereidende horeca (zoals cafés en discotheken), terwijl de
naleving juist in deze sector zeer slecht is? Bent u bereid de Nieuwe Voedselen Waren Autoriteit (NVWA) opdracht te geven het zwaartepunt van de
controles te verleggen naar cafés en discotheken?
Vraag 6
Ziet u binnen de huidige financiële kaders en binnen uw demissionaire status
nog meer mogelijkheden om effectiever te handhaven?
Vraag 7
Hoe vaak wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om overtredingen
van het rookverbod te melden via de website van de NVWA? Neemt dit
aantal toe of af? Is er inmiddels een duidelijker verband tussen de meldingen
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die daar worden gedaan en de daadwerkelijke inspecties, zoals door u
toegezegd in het algemeen overleg Rookvrije Horeca/Tabaksbeleid op
19 januari 2011?2
Vraag 8
In hoeverre wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in het kader
van de Wet economische delicten een strafrechtelijke procedure te openen en
boetes op te leggen van maximaal 18 500 euro? Zijn er ook voorbeelden
bekend van horecazaken die op last van de rechter tijdelijk zijn gesloten?
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