
Geachte	  leden	  van	  de	  eerste	  kamer,	  

Aanstaande	  dinsdag	  8	  juli	  waar	  u	  een	  vergadering	  gepland	  hee9	  betreffende	  verankering	  van	  het	  
rookverbod,	  wat	  inhoud	  dat	  u	  voorstelt	  een	  totaal	  rookverbod	  in	  te	  stellen	  in	  Nederland.	  

Wat	  inhoud	  dat	  hier	  kleine	  cafés	  onder	  vallen,	  dat	  wij	  u	  melden	  dat	  het	  voor	  kleine	  cafés	  niet	  
mogelijk	  is	  aan	  deze	  voorwaarde	  te	  voldoen.	  

In	  2008	  is	  dat	  echter	  genoeg	  bevochten	  waar	  u	  toen	  de	  wet	  in	  aanpaste.	  Om	  onduidelijke	  redenen	  
gaat	  	  u	  hier	  nu	  overheen.	  

Maar	  voor	  kleine	  kroegen	  in	  Nederland	  geld	  nog	  steeds	  hetzelfde	  probleem	  als	  in	  2008,	  waar	  u	  toen	  
de	  wet	  in	  aanpaste.	  

Bij	  het	  instellen	  van	  een	  eventueel	  algeheel	  rookverbod	  gaan	  dezelfde	  problemen	  opdoemen,	  dat	  
betekend	  dat	  de	  kleine	  bruine	  kroeg	  niet	  zal	  overleven.	  	  

Ik	  hoop	  dat	  u	  zich	  dit	  voldoende	  realiseert.	  Alles	  is	  hier	  al	  over	  gezegd	  in	  2008	  dus	  onbegrijpelijk	  voor	  
mij	  dat	  u	  de	  eerdere	  informaIe	  ter	  zijde	  schui9	  om	  alsnog	  een	  algemeen	  rookverbod	  af	  te	  dwingen	  
te	  koste	  van	  duizenden	  ondernemers	  die	  daardoor	  hun	  baan	  en	  bedrijfskapitaal	  verliezen.	  

De	  algemene	  maatregel	  zoals	  u	  die	  ziet	  is	  in	  mijn	  ogen	  ongegrond	  en	  al	  eerder	  bewezen	  dat	  dit	  niet	  
werkt.	  	  Er	  zal	  op	  een	  bepaalde	  manier	  in	  mijn	  ogen	  gekeken	  moeten	  worden	  naar	  handhaving	  van	  de	  
kleine	  kroegen.	  	  

Alle	  begrip	  en	  respect	  heb	  ik	  voor	  het	  gezondheidsaspect	  en	  wil	  daar	  ook	  aan	  mee	  werken,	  om	  u	  
tegemoet	  te	  komen	  in	  uw	  beleid	  dat	  sigareLenrook	  schadelijk	  is	  voor	  de	  volksgezondheid	  en	  wou	  u	  
een	  voorstel	  doen,	  dit	  aspect	  opnieuw	  op	  tafel	  te	  leggen	  en	  een	  handhaving	  van	  de	  kleine	  kroegen	  
voor	  te	  stellen	  met	  die	  toevoeging	  een	  verplichtstelling	  eventueel	  tot	  afzuiging	  in	  kleine	  kroegen	  
zodat	  de	  gezondheidsnormen	  tot	  een	  minimum	  beperkt	  worden.	  Op	  deze	  manier	  zouden	  we	  2	  
dingen	  kunnen	  dienen,	  het	  behoud	  van	  het	  kleine	  café	  in	  Nederland	  wat	  tevens	  een	  sociaal	  vangnet	  
is,	  wat	  anders	  gaat	  verdwijnen	  en	  de	  mensen	  verdwijnen	  naar	  ongecontroleerd	  boeren	  schuren	  waar	  
ze	  zonder	  controle	  hun	  gang	  zullen	  gaan.	  Uit	  eindelijk	  zal	  dat	  een	  wildgroei	  geven	  van	  slechte	  dingen	  
waar	  helemaal	  geen	  grip	  meer	  op	  is.	  Met	  begrip	  voor	  uw	  gezondheidsaspect	  vraag	  ik	  uw	  vriendelijk	  
en	  belee9	  of	  er	  in	  deze	  kwesIe	  voor	  kleine	  cafés	  mogelijkheden	  onderzocht	  kunnen	  worden	  tot	  
afzuiging.	  Dit	  alles	  ter	  voorkoming	  dat	  anders	  duizenden	  ondernemers	  zonder	  werk	  zouden	  komen	  en	  
hun	  verloren	  bedrijfskapitaal	  uiteraard	  claimen	  aan	  u	  als	  staat	  daar	  zij	  door	  u	  voorgenomen	  
maatregel	  de	  dupe	  worden	  van	  het	  totale	  rookverbod	  waarin	  u	  kleine	  cafés	  wil	  meenemen	  terwijl	  u	  
die	  in	  2008	  weLelijk	  in	  het	  gelijk	  stelde.	  

Deze	  brief	  komt	  recht	  uit	  mijn	  hart	  in	  de	  hoop	  naar	  de	  diverse	  parIjen	  en	  belanghebbende	  een	  stukje	  
licht	  te	  brengen	  in	  deze	  te	  lang	  lopende	  kwesIe.	  Uiteraard	  snap	  ik	  dat	  u	  eindelijk	  diegene	  bent	  die	  
beschikt	  maar	  vraag	  u	  met	  de	  hand	  op	  mijn	  hart	  ook	  eens	  een	  keer	  uw	  hart	  en	  menselijke	  kant	  te	  
laten	  spreken.	  

Vanuit	  een	  neutraal	  hart,	  

Jac	  van	  dongen	  

Cafe	  de	  klomp	  te	  ELen	  -‐	  Leur


