
Roken

Overgewicht

KHN spoort horecaondernemers aan  
om meer groenten en minder vlees te  

serveren. Supermarkten, horeca en catering 
streven naar een jaarlijkse consumptie groei 
van producten uit de Schijf van Vijf.

1 KHN wil het gebruik  
van kleinere porties 

stimu leren om mensen  
gezonder te laten eten.
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KHN moedigt haar leden aan  
om het drinken van water en  

suikervrije dranken te stimuleren  
ten opzichte van reguliere frisdranken.
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Alcohol

Het Nationaal Preventieakkoord is op 23 november 2018
gepresenteerd. Op de thema’s roken, problematisch alcohol
gebruik en overgewicht willen de partijen die het akkoord 
hebben ondertekend gezondheidswinst behalen. In het 
akkoord staan de acties en maatregelen waarmee we dat 
willen bereiken. KHN heeft meegepraat over de thema’s 
problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Bij roken zat 
KHN niet aan tafel, wel hebben we apart met staats secretaris 
Blokhuis (ministerie van VWS) gesproken over rookruimten 
en roken op terrassen. De volgende afspraken uit het 
Preventieakkoord zijn van belang voor de horeca.

VWS gaat bekijken of de ‘wederverstrekker’  
(iemand van 18 of ouder die alcohol koopt en  
doorgeeft aan 18-minners) strafbaar wordt.

Overgewicht  
bij volwassenen

Overgewicht  
bij jeugd

ROOKGEDRAG NEDERLANDSE BEVOLKING 18+
 % Rookt wel eens  % Rookt dagelijks In 2017 waren er tussen  

de 5700 en 7600 
rookruimten in de 
Nederlandse horeca.

Wat betekent het
Preventieakkoord  
voor u?

56%

Doelstellingen

Doelstellingen

Hoe?

van de horeca ondernemers heeft  
een terras. Deze ondernemers gaat  
KHN stimuleren om (een deel van)  
hun terras rookvrij  
te maken.  
De ondernemer  
bepaalt uiteindelijk 
zelf wat hij doet.

Het percentage 
Nederlanders 

(18+)
dat overmatig 

drinkt 
van 

9,2% 
naar 

5%

Het aantal 
scholieren  
(1216 jaar)  

dat ooit alcohol 
heeft gedronken 

van 

45% 
naar 

25%

Het totaal aantal  
Nederlanders  

(18+)
dat  

zwaar drinkt 
van 

8,5% 
naar 

5%VWS gaat gemeenten  
aanmoedigen om meer werk  
te maken van handhaving.

2017
48,7%

2017
13,5%

2040
38,0%

2040
9,1%

19,725,72014

23,1 17,32017

Streven naar 100% naleving van de leeftijdgrens in 2030. Dit geldt voor alle  
verstrekkers van alcohol. In 2016 lag dat percentage bij de fastservice op 28,6% 
en de rest van de horeca op 26,6%.

 Een communicatiecampagne 
specifiek op de leeftijdgrens  
en de ID-check.

1 Pilots in 10 gemeenten.
In Utrecht heeft een pilot 

plaatsgevonden om de na leving 
van de leeftijdsgrens te verbeteren. 
De naleving was na een jaar 65%.  
Deze pilot krijgt een vervolg in 
10 andere gemeenten.
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Ontwikkelen elearning  
alcohol schenken voor  

horeca medewerkers die geen  
opleiding Sociale Hygiëne hebben.
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Rookvrije generatie in 2040

Problematisch alcoholgebruik verder af laten nemen

Doel

Doel

Minder mensen met overgewichtDoel

Per 1 januari 2022 is de verkoop van tabaks  - 
producten via automaten niet meer toegestaan.

     

 
 
  

KHN ZET ZICH IN VOOR:

Vanaf 1 juli 2022:
ROOKRUIMTEN 
VERBODEN
in de horeca, (semi-) 
publieke sector en in 
openbare gebouwen.


