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Voorwoord

De eerste keren dat ik actief met het rookverbod in aanraking kwam, los van bezoek aan
restaurants en cafés, waren in 2009 en 2010. Naast mijn afstudeerscriptie werkte ik zo nu
en dan bij een onderzoeksbureau uit Groningen dat landelijke observaties uitvoerde om
de naleving van het rookverbod in cafés vast te stellen. Destijds werd in bijna de helft van
de cafés gerookt. Wat mij vooral opviel was dat sommige cafés zichtbaar baalden van het
rookverbod. Bij een van de cafés die ik moest observeren, een schimmig café met dubieuze
klanten, was aan de buitenkant aangegeven dat controleurs van de NVWA niet gewenst
waren. Ik heb toen met knikkende knieën voor het raam gestaan en ben snel weer in de auto
gesprongen. Ja, het stond er blauw van de rook. Toen ik in 2011 met dit proefschrift begon
heb ik nog weleens teruggedacht aan dat moment. Voor het voltooien van dit proefschrift
ben ik veel mensen erkentelijk, het is daarom hoog tijd die mensen te bedanken.
Dit boek zou er nooit geweest zijn zonder alle horeca-ondernemers die aan mijn enquête
hebben meegewerkt en in het bijzonder de caféhouders die ik naar aanleiding van de enquête
heb mogen interviewen. Ik ben hartelijk in jullie cafés ontvangen. Naast de gastvrijheid is
jullie openheid van grote waarde gebleken voor dit onderzoek.
Een volgend woord van dank is uiteraard voor mijn promotor Marc Hertogh en copromotor Heleen Weyers. Ik wil jullie in de eerste plaats danken voor het vertrouwen en het
aanbieden van deze mooie kans. Ik heb de samenwerking als bijzonder vruchtbaar ervaren.
Ik vond het fijn dat Marc mij tijdens dit traject veel vertrouwen heeft gegeven bij het geven
van onderwijs en heb zijn actieve betrokkenheid bij het onderzoek en de congrestijd bij
de LSA als zeer fijn ervaren. Een begeleider als Heleen Weyers is waarschijnlijk zeldzaam.
In de naar schatting 160 lunchoverleggen zijn veel theoretische problemen opgelost, maar
zijn daarnaast ook zo’n 320 kroketten per persoon verslonden. Uiteraard dank ik jullie ook
voor de nieuwe mogelijkheden die jullie mij geboden hebben als onderzoeker op het project
‘Handhaving van Onderop’.
Ik wil verder Mentko Nap bedanken voor zijn nuttige en zeer uitvoerige commentaar bij het
juridisch kader van mijn onderzoek en natuurlijk mijn neef Tymo Grijpma die de prachtige
voorkant van dit proefschrift heeft ontworpen. Ik wil ook graag de beoordelingscommissie
Prof. Mascini, Prof. Niemeijer en Prof. Winter bedanken voor hun waardevolle commentaar
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en bruikbare suggesties. In het bijzonder wil ik graag Peter Mascini bedanken, die in een
eerder stadium al zeer bruikbare commentaren heeft geleverd.
Dan kom ik nu bij de personen die dicht bij me staan. Allereerst wil ik Edwin bedanken.
Heel veel dank voor de mooie tennispartijen die we al sinds onze studententijd spelen. Dat
soort momenten hebben me altijd goed geholpen om mijn hoofd leeg te maken en om over
andere zaken dan onderzoek te praten, bijvoorbeeld over politiek en sport. Edwin, ook dank
voor het feit dat je mijn paranimf wilde zijn. Tjalle, ook aan onze tennispartijen beleef ik
veel plezier en ik vind het heel fijn dat je mij wil bijstaan als paranimf. Verder wil ik mijn
collega’s bedanken voor de gezellige tijd bij rechtstheorie. Dat geldt zeker voor Abel, met
wie ik scherpe inhoudelijke discussies kon voeren, maar die bovenal een fijne overbuurman
was op de vakgroep.
Daarnaast wil ik mijn schoonfamilie bedanken dat ze mij snel in de familie hebben opgenomen en mij ruimschoots de kans hebben gegeven om over mijn onderzoek te praten. Charles,
ook bedankt voor de hulp bij het maken van onder andere de handhavingsdriehoeken en
Anne-Bert bedankt voor de prachtige gezamenlijke vakantie op Sicilië die op een voor mij
perfect moment plaatsvond. Dankzij jullie heb ik Italië leren kennen als vakantieland.
Ook wil ik mijn pake en beppe bedanken voor hun belangrijke (indirecte) bijdrage aan
dit proefschrift. Jullie hebben mij altijd enorm gestimuleerd om hard te werken en om
te studeren. Pake, jouw kritische kijk op de wereld heeft mij geïnspireerd en mij ook al
vroeg geholpen om de wereld om mij heen te (willen) begrijpen. Ik voel me blij en trots dat
jullie deze promotie nog mogen meemaken en bovenal dat ik jullie kan bedanken voor jullie
steun.
Dan kom ik nu bij mijn ouders. Heit, ik heb veel gehad aan de vele koffiegesprekken die we
gevoerd hebben toen ik nog thuis woonde. Sinds ik in Groningen woon mis ik die woonkamergesprekken weleens. Mem, het was fijn je te spreken op momenten dat ik er wat
doorheen zat, je bood een goed luisterend oor en zei de juiste dingen om mij weer op het
goede spoor te krijgen. Verder heb ik altijd veel ontspanning en plezier ervaren door de
wintersportvakanties die we de laatste jaren samen hebben beleefd en ik hoop dat we in de
toekomst nog veel van dit soort vakanties mogen beleven samen. Ook wil ik mijn zus Sytske
en broer Wessel bedanken voor hun steun gedurende deze bijzondere tijd.
Ten slotte mijn grote liefde Floor. We leerden elkaar kennen in een fase dat de zon altijd
scheen en ik heel veel tijd voor je had. Ondanks dat onze tijd samen altijd te kort is, hebben
we zeker in de laatste fase van mijn proefschrift te weinig tijd met elkaar kunnen doorbrengen. Maar zonder jouw liefde, inhoudelijke commentaren, scherpe geest (je wist alles
van mijn studie) en humor was het een stuk lastiger geweest dit proefschrift af te ronden.
Daarnaast hebben onze heerlijke vakanties in de VS, Boedapest, Sicilië, Oostenrijk en allerlei binnenlandse uitjes mij enorm veel energie gegeven. Ik hoop dat ik de komende twee
jaar, als jij je proefschrift gaat afronden, ook jouw steun en toeverlaat kan en mag zijn. Ik
hald fan dy Floor! Onmeunich soad!
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Cafés in opstand

1.1 Inleiding
Op 1 juli 2008 is een rookverbod in de horeca ingevoerd. Het verbod betreft allerlei horecagelegenheden, zoals restaurants, hotels en sportkantines, maar voor wat betreft de
naleving zou het rookverbod vooral in cafés veel stof doen opwaaien. In het eerste half
jaar na invoering van het rookverbod leek er echter nog weinig aan de hand met de cafés:
uit de eerste nalevingscijfers bleek dat 77 procent van de cafés zich aan het rookverbod
hield (Intraval, 2008). In het voorjaar van 2009 gold dit zelfs voor 83 procent van de cafés
(Intraval, 2009a).1
Daarna maakte de naleving van het rookverbod in cafés een vrije val. In het najaar van 2009
bleek dat het aantal cafés dat zich aan het rookverbod hield was gedaald naar 69 procent
(Intraval, 2009c) en in de winter van 2009 zelfs naar 56 procent (Intraval, 2009/2010). Het
dieptepunt van de naleving moest toen nog volgen. Tussen de winter van 2009 en de winter
van 2010 (met als uitzondering de zomer van 2010) daalde het aantal cafés dat zich aan het
rookverbod hield van 56 naar 46 procent (Intraval 2009/2010, Intraval 2010/2011). Meer
dan de helft van de cafés overtrad toen dus het rookverbod (zie Figuur 1).2
In de jaren daarna steeg de naleving van het rookverbod weliswaar gestaag, maar ongeveer
vier jaar na invoering van het rookverbod bleek nog steeds 37 procent van de cafés het
rookverbod te overtreden (najaar 2012).
In tegenstelling tot bij de cafés, is bij andere horecagelegenheden het rookverbod zonder
veel problemen ingevoerd: 95 tot 100 procent van deze bedrijven of verenigingen heeft zich
vanaf dag één aan het rookverbod gehouden. Ook de invoeing van eerdere rookverboden,
zoals in het openbaar vervoer, op de werkplek (beide in 2004) en in openbare gebouwen
(in 1990) verliep geruisloos. De geringe naleving van het rookverbod in cafés is dus geen

1

Niet-naleving of overtreding wil in dit geval zeggen dat asbakken zijn aangetroffen bij de observaties.

2

Voor een compleet overzicht (bronnen) zie: Intraval 2009a, 2009b, 2009c, 2009/2010, 2010a,
2010b, 2010c, 2010/2011, 2011a, 2011b, 2012a, 2012b.
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De naleving van het rookverbod in Nederlandse cafés (2009-2012)
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Figuur 1: De naleving van het rookverbod in cafés (percentage cafés waar geen asbakken werden aangetroffen)

typisch Nederlands verzet tegen rookverboden of regels, maar betreft een hardnekkig verzet
van caféhouders.
Ook in vergelijking met het buitenland blijkt de geringe naleving in cafés bijzonder. In de
meeste Europese landen blijkt een rookverbod in cafés geen nalevingsmoeilijkheden op te
leveren. In bijvoorbeeld Ierland, Italië en Noorwegen is het rookverbod in cafés probleemloos ingevoerd en houdt 90 tot 99 procent van de cafés zich hieraan (Gorini, Chellini &
Galeone, 2007; Howell, 2005; Lund, 2006). Dit roept de vraag op wat er aan de hand is in
de Nederlandse cafes. Waarom wordt het rookverbod daar zo vaak niet nageleefd? Deze
vragen vormen het startpunt voor dit onderzoek.

1.2 Verklaringen voor naleving
Er zijn enkele studies over de naleving van rookverboden (Eadie et al., 2008; Kagan &
Skolnick, 1993; Nagelhout, 2012). De studie van Kagan & Skolnick (1993) heeft laten zien
dat rookverboden op verschillende plekken in drie grote Amerikaanse steden goed worden
nageleefd. Dit is volgens de auteurs niet vanwege intensieve officiële handhaving, maar
vooral vanwege de sociale normen die rookverboden op deze plekken ondersteunen en de
daarmee gepaard gaande informele handhaving. Dat wil zeggen dat mensen elkaar onderling aanspreken op het roken omdat het (onder andere) als onfatsoenlijk wordt gezien.
Eadie et al. (2008) hebben een casestudie uitgevoerd in acht Schotse cafés in drie soorten
gebieden: een gedepriveerd stedelijk gebied, een rijk stedelijk gebied en een gedepriveerd
landelijk gebied. Uit deze studie blijkt dat de rookverboden over het algemeen goed worden
nageleefd, maar dat verschillen in naleving samenhangen met de rooknormen van klanten
10
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en het draagvlak voor rookverboden onder de caféhouders. Met name in de gedepriveerde
gebieden, zowel landelijk als stedelijk, blijkt een cultuur te bestaan die roken ondersteunt,
terwijl in het rijke stedelijke gebied roken vaker wordt afgekeurd door caféhouders en hun
klanten.
Een recente studie van Nagelhout (2012) richt zich op het draagvlak voor het rookverbod
onder rokers. Zij laat zien dat rokers in Nederland, vergeleken met rokers in een aantal
andere Europese landen, weinig steun opbrengen voor een rookverbod in cafés. Wanneer
het echter gaat om het draagvlak voor een rookverbod in restaurants, doen Nederlandse
rokers niet onder voor rokers in andere Europese landen. Ook blijkt dat het draagvlak voor
een rookverbod onder rokers groter is in de landen waar een rookverbod zonder uitzonderingen (zoals een rookruimte) is ingevoerd. Het is onduidelijk of er sprake is van een
causaal verband en waarom rookverboden met uitzonderingen niet zouden werken.
Deze studies laten zien dat het draagvlak voor rookverboden een belangrijke rol kan spelen
in de verklaring van naleving. Een belangrijk verschil tussen de genoemde studies en de
situatie in Nederland is dat in andere landen overtredingen van het rookverbod schaars
zijn, terwijl deze in Nederlandse cafés juist veel voorkomen. De variatie in de naleving van
het rookverbod in cafés maakt het mogelijk om het net breder uit te werpen bij het zoeken
naar verklaringen. Welke verklaringen voor naleving zijn er in algemene zin in de literatuur
te vinden?
In de literatuur over naleving bestaan, eenvoudig gesteld, twee rivaliserende verklaringen:
een instrumentele en een normatieve verklaring. De instrumentele verklaring gaat ervan
uit dat wanneer de kosten van niet-naleving hoger zijn dan de baten, mensen of bedrijven
geneigd zijn zich aan regels te houden (Becker, 1968). Anders geformuleerd: als de baten
hoger zijn, is naleving een geschikte optie. De achterliggende gedachte van deze benadering
is dat mensen een rationele afweging maken. Verschillende studies laten zien dat deze
instrumentele benadering verschillen in naleving kan verklaren (Paternoster & Simpson,
1996; Pearce & Tombs, 1990; Scholz & Pinney, 1995).
Tegenover de instrumentele verklaring staat de normatieve verklaring (Murphy, Tyler &
Curtis, 2009; Tyler, 1990, 2006; Winter & May, 2001). Volgens auteurs die op deze verklaring wijzen is regelnaleving afhankelijk van de ervaren rechtvaardigheid (Tyler, 1990,
2006) en van het draagvlak voor de regels (Murphy, Tyler & Curtis, 2009). Regelgeving
wordt bijvoorbeeld gevolgd omdat mensen zich herkennen in specifieke regels of omdat ze
zich verplicht voelen om wetgeving in algemene zin te volgen (Tyler, 2006).
Het onderscheid tussen instrumentele en normatieve verklaringen voor naleving is in
meerdere opzichten weinig bevredigend. Veel studies laten zien dat instrumentele en
normatieve verklaringen beide een rol kunnen spelen in de verklaring van naleving (Gunningham, Kagan & Thornton, 2003; Hawkins, 1984; Hertogh, 2005, 2015; Hertogh, Winter
& Schudde, 2012; Huisman, 2001; Kagan & Scholz, 1984; Kluin, 2014; May, 2005; Van
Wingerde, 2012; Yagil, 1998). Daarnaast wordt steeds vaker geconstateerd dat de specifieke
11
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situatie of context bepaalt welk (soort) motief doorslaggevend is in het nalevingsgedrag
(Nielsen & Parker, 2012; Van Wijk & Six, 2014). Een voorbeeld hiervan is een caféhouder
die van mening is dat je wetgeving in het algemeen hoort te volgen, maar die onder hoge
financiële druk roken toestaat om de continuïteit van zijn bedrijf te waarborgen. Instrumentele en normatieve verklaringen sluiten elkaar dus niet uit en pogingen deze strikt uit
elkaar te houden zijn daarom niet realistisch. Een benadering die beide typen verklaringen
verenigt, lijkt daarom meer geschikt.
Een aanvullende kanttekening is dat er bij veel nalevingsonderzoeken te weinig wordt gekeken naar hoe mensen in het dagelijks leven met regels omgaan. Studies naar nalevingsmotieven zijn vaak gebaseerd op inschattingen van handhavers (bijvoorbeeld Kagan & Scholz,
1984; Hawkins, 1984), maar van de normadressaten weten we weinig. Daar komt bij dat
in Nederland de caféhouders wettelijk verantwoordelijk zijn voor de handhaving van het
rookverbod in hun bedrijf. Er zijn weliswaar meerdere stakeholders binnen het café, zoals
de klanten en het personeel, maar de caféhouders zijn de enigen die beboet kunnen worden
voor een overtreding van het rookverbod. Om het niet naleven van het rookverbod binnen
Nederlandse cafés te begrijpen, zal er meer bekend moeten worden over de motieven van
caféhouders.

1.3 Invalshoek van dit onderzoek: de benadering van Valerie
Braithwaite
In dit onderzoek staat de theoretische benadering van Valerie Braithwaite centraal. Braithwaite gebruikt zogenaamde motivational postures (motiverende houdingen) om te laten
zien waarom sommige burgers of bedrijven zich aan regels houden terwijl anderen dat niet
doen (Braithwaite et al., 1994; Braithwaite, 2003, 2009).
Vier kenmerken van haar benadering zijn interessant voor dit onderzoek. Allereerst is
Braithwaite kritisch over het scheiden van instrumentele en normatieve motieven voor
regelnaleving. Volgens Braithwaite is het onderscheid tussen instrumentele en normatieve
motieven in de praktijk moeilijk te maken. In haar typologie van motiverende houdingen
laat ze dit onderscheid daarom los (zie ook Braithwaite et al. 1994).
Ten tweede houdt Braithwaite er rekening mee dat mensen meerdere motieven tegelijkertijd kunnen hebben. Welk motief naar voren komt hangt af van de concrete situatie. Iemand
die zich in beginsel aan regelgeving wil houden, kan bijvoorbeeld de regels overtreden wanneer hij of zij zich niet respectvol behandeld voelt door de handhaver. Omgekeerd zou het
ook kunnen voorkomen dat iemand zich juist door een respectvolle benadering van een
handhaver meer aan de regels gaat houden.
Ten derde is de benadering van Braithwaite vruchtbaar gebleken voor het verklaren van
naleving door gereguleerden op uiteenlopende beleidsterreinen, zoals bij belastingwet12
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geving (Braithwaite, 2003, 2011), regelgeving rond verpleeghuizen (Braithwaite, 1995),
milieuregulering in de landbouw (Bartel & Barclay, 2011) en veiligheid op de werkplek
(Braithwaite, 2011). In al deze onderzoeken blijken motiverende houdingen goed bruikbaar
om nalevingsgedrag te beschrijven en te verklaren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar
waarom mensen regels overtreden, maar ook waarom ze regels naleven.
Tot slot is Braithwaites benadering waardevol voor de handhavingspraktijk. Motiverende
houdingen zijn dynamisch. Dat betekent dat een overtreder in veel gevallen in de richting
van naleving kan worden gestuurd, wanneer men de gereguleerde op een juiste manier
benadert. De motiverende houdingen van gereguleerden geven niet alleen aan waar handhaving nodig is, maar ook welke handhavingsstijl in welke situatie bij welke gereguleerde
het meest effectief zou kunnen zijn. Daarmee is deze benadering ook waardevol voor de
praktijk.

1.4 Probleemstelling en onderzoeksvragen
Dit onderzoek beoogt antwoord te geven op de vraag waarom Nederlandse caféhouders
zich al dan niet aan het rookverbod houden. Voor de beantwoording van deze vraag wordt
gebruikgemaakt van motiverende houdingen. De vraag is of deze benadering kan helpen
om de naleving van het rookverbod in Nederlandse cafés te verklaren. Een tweede doel van
deze studie is om te kijken of op basis van deze studie de benadering van Braithwaite verder
kan worden verfijnd. Dit leidt tot de volgende probleemstelling:
Hoe kan de geringe naleving van het rookverbod door Nederlandse caféhouders worden verklaard?
Ter beantwoording van de probleemstelling zijn de volgende onderzoeksvragen gesteld:
1. In welke mate wordt het rookverbod nageleefd door Nederlandse caféhouders?
2. In hoeverre kan de naleving van het rookverbod worden verklaard door motiverende
houdingen van caféhouders?
3. Wat is de relatie tussen de achtergrondkenmerken van caféhouders en hun motiverende houdingen?
4. Wat is de relatie tussen de motiverende houdingen van caféhouders en hun opvattingen over wetgeving en handhaving?

13
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5. Op welke manier kan dit onderzoek de theoretische benadering van Braithwaite verrijken?
6. Welke lessen kunnen uit de resultaten van dit onderzoek getrokken worden voor de
praktijk?

1.5 Opbouw
Dit proefschrift is onderverdeeld in drie delen: een inleidend deel, een empirisch deel en
een afsluitend deel. Het inleidende deel, waarvan dit hoofdstuk deel uitmaakt, bestaat verder uit een hoofdstuk over de achtergronden, de totstandkoming en de vormgeving van het
Nederlandse rookverbod in de horeca (hoofdstuk 2). Tevens worden in dit deel de theorie
van motiverende houdingen (hoofdstuk 3) en de opzet van het onderzoek (hoofdstuk 4)
uiteengezet. Vervolgens wordt in het empirische deel verslag gedaan van de bevindingen
van dit onderzoek. In het empirische deel wordt de (niet-)naleving van het rookverbod
verklaard aan de hand van motiverende houdingen (hoofdstuk 5) en komen de achtergronden van de motiverende houdingen van caféhouders (hoofdstuk 6) aan bod. In het
laatste empirische hoofdstuk staan drie elementen van motiverende houdingen centraal.
Er wordt gekeken naar de houding ten opzichte van de handhaver (‘sociale afstand tot de
handhaver’) en de houding ten opzichte van het rookverbod (‘steun voor de wet’). Voorts
wordt gekeken of ook de houding ten opzichte van wetgeving in het algemeen (de ‘gevoelde
verplichting de wet te volgen’) iets kan toevoegen aan motiverende houdingen en wat het
relatieve belang van deze elementen is (hoofdstuk 7). In het afsluitende deel volgen de
samenvatting, conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 8).
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Achtergronden van het rookverbod

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal de achtergrond van het rookverbod in de horeca geschetst worden (van
1960 tot 1 januari 2015). Zo wordt er gekeken naar voorgaande rookverboden in Nederland
en naar de omstandigheden waaronder het rookverbod in de horeca is ingevoerd. De invoering van het rookverbod is onder andere gepaard gegaan met rechtszaken en veranderende
wetgeving. Dit heeft tot veel (negatieve) media-aandacht en onrust in cafés geleid.

2.2 Totstandkoming van de Tabakswet (1960-1990)
Aanloop naar de eerste Tabakswet in Nederland
In Nederland kreeg de discussie over gevaren van tabaksrook vanaf de jaren zestig van
de twintigste eeuw gestaag gestalte. Een belangrijke rol was hierin weggelegd voor de arts
Lenze Meinsma. Hij vroeg, vooral in zijn rol als directeur van het Koningin Wilhelmina
Fonds (KWF), aandacht voor de schadelijke gevolgen van het roken. Meinsma was onder
andere betrokken bij de oprichting van de Stichting Volksgezondheid en Roken (STIVORO),
een organisatie die in de jaren zeventig al pleitte voor de invoering van rookvrije plaatsen.
De centrale gedachte hierachter is dat rookverboden attitudes ten aanzien van roken, en
dientengevolge het rookgedrag van mensen, kunnen veranderen.
In de jaren tachtig nam de maatschappelijke druk op de politiek toe om niet-rokers te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van passief roken. Dit was mede het gevolg van een
golf van publicaties die wezen op de schadelijke gevolgen van meeroken (zie bijvoorbeeld
Hayes, 1984). Aan het einde van de jaren tachtig werden deze maatschappelijke signalen
opgepikt door de politiek. De regering stelde dat de niet-roker recht heeft op bescherming
tegen ongewilde en vermijdbare schadelijke gevolgen van tabaksrook en kwam met een
wetsvoorstel om dat doel te bereiken.3 De achterliggende motivatie van de in te voeren wet3

Tweede Kamer 1984/85, 18 749, nrs. 1-3: 12.
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geving was dat het roken van sigaretten en shag een bedreiging vormt voor de volksgezondheid en dat de gevaren voor de volksgezondheid die aan het roken verbonden zijn, moesten
worden verminderd.4 Er werd echter wel een kanttekening bij het wetsvoorstel geplaatst:
volgens de regering zou de wetgeving namelijk alleen werken als die zou aansluiten bij de
maatschappelijke houding ten aanzien van roken. Een groter maatschappelijk draagvlak
zou de effectiviteit van het beleid ten goede komen. Daarom besloot de regering om de
wetgeving in eerste instantie bescheiden te houden.
Vormgeving van de Tabakswet (1990)
De Tabakswet5, die in 1988 was aangenomen, trad in 1990 in werking. Deze wet werd
ingevoerd om tabaksgebruik te beperken en om niet-rokers te beschermen. In de wet werd
een aantal zaken geregeld die aan die doelstelling zouden moeten bijdragen. Wat betreft
het meeroken zijn met name artikel 10 en 11 van deze wet van belang. De belangrijkste
wetsartikelen zijn weergegeven in onderstaande box.
Artikel 10 lid 1 stelt: ‘Voor de instellingen, diensten en bedrijven die door de Staat en openbare lichamen worden beheerd, worden door het bevoegde orgaan zodanige maatregelen getroffen, dat van de
daardoor geboden voorzieningen gebruik kan worden gemaakt en de werkzaamheden daarin kunnen
worden verricht zonder dat daarbij hinder van het gebruik van tabaksproducten wordt ondervonden’.
Artikel 10 lid 2 stelt: ‘Tot de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, behoort in ieder geval het instellen, en handhaven van een verbod tabaksproducten te gebruiken in ruimten, behorende tot bij
algemene maatregel van bestuur, de Nationale Raad voor de Volksgezondheid gehoord, aangewezen
categorieën. Op het verbod kunnen, overeenkomstig bij de algemene maatregel van bestuur geldende
regelen, beperkingen worden aangebracht’.
Artikel 11 lid 1 stelt: ‘Bij algemene maatregel van bestuur kan aan degenen die – anders dan in hoedanigheid als bedoeld in artikel 10 – het beheer hebben over gebouwen of inrichtingen voor gezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport, sociaal-cultureel werk
of onderwijs, voor zover die gebouwen of inrichtingen behoren tot bij algemene maatregel van bestuur
aangewezen categorieën, de verplichting wordt opgelegd tot het treffen van maatregelen als bedoeld in
artikel 10, eerste lid’.
Artikel 11 lid 2: ‘Artikel 10, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing’.

Bij de instellingen, diensten en bedrijven van artikel 10 lid 1, kan onder andere gedacht
worden aan scholen, ziekenhuizen, gemeentehuizen en postkantoren. De werknemers en
bezoekers van deze gebouwen werden zodoende beschermd tegen de schadelijke gevolgen
van tabaksrook. Artikel 10 lid 2 laat aan de wetgever de ruimte om per algemene maatregel
van bestuur (AMvB) beperkingen op te leggen aan artikel 10 lid 1. Daar werd meteen gebruik
4

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18749, nrs. 1-3: 7-8.

5

Stb.1988, 342.
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van gemaakt door te regelen dat roken in daarvoor aangewezen rookruimten kon worden
toegestaan.6 Een rookverbod voor private instellingen ging de regering op dat moment
nog te ver. Zij stelde dat deze instellingen, in navolging van de overheidsinstanties, zelf
rookverboden zouden kunnen instellen.7

2.3 Totstandkoming van de gewijzigde Tabakswet (1990-2004)
Aanloop naar de gewijzigde Tabakswet
Na 1990 bleef de regering de vinger aan de pols houden wat betreft het tabaksontmoedigingsbeleid. Zo besloot de regering samenwerking te zoeken met organisaties over de
invulling van beleid en liet zij onderzoek doen naar de effecten van dat beleid. Een nieuw
rapport van de Gezondheidsraad bleek hiervoor een belangrijke stimulans. De Gezondheidsraad stelde nog nadrukkelijker dan voorheen dat omgevingstabaksrook nadelig is
voor de gezondheid en dat hinder en overlast door tabaksrook van anderen een inbreuk
kunnen maken op het maatschappelijk functioneren (Gezondheidsraad, 1990). Een andere
belangrijke speler op dit terrein was de Stichting van de Arbeid. Deze stichting probeerde
bij te dragen aan de gewenste zelfregulering door het opstellen van een ‘Aanbeveling aan
werkgevers en werknemers’ (Stichting van de Arbeid, 1992). Volgens de stichting was
het niet nodig om direct een compleet rookverbod in te voeren; het belangrijkste was het
creëren van draagvlak (Stichting van de Arbeid, 1992). Om dat te realiseren werd een stappenplan ontwikkeld. Zo werden er huisregels opgesteld om rookoverlast te voorkomen voor
niet-rokers en anderen voor wie meeroken irritant en ongezond is, en werden er initiatieven
opgezet om rokers over te halen te stoppen met roken.8
Vormgeving van de gewijzigde Tabakswet (2004)
Eind jaren negentig bleek de regering ontevreden te zijn over de resultaten van het antirookbeleid. Op 10 april 1999 kwam zij daarom met een voorstel voor wijziging van de
Tabakswet. Deze wijziging werd aangenomen in 2002 en werd van kracht in 2004.
In de gewijzigde Tabakswet werden ook de private sector en het openbaar vervoer onderworpen aan antirookbeleid. Dat gebeurde via artikel 11a. De belangrijkste strekking van dit
artikel is dat werkgevers ervoor moeten zorgen dat hun personeel of werknemers in een
rookvrije omgeving kunnen werken. In het artikel wordt er gesproken van het treffen van

6

Art.1 en art.2 lid 1. ‘Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksproducten’.

7

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 18749, nr. 6, p.8.

8

GBW 1997. Het GBW (Centrum Gezondheidsbevordering op de Werkplek) is een initiatief van het
Astmafonds, de Nederlandse Hartstichting en de Nederlandse Kankerbestrijding/KWF.
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‘zodanige maatregelen’. Dit suggereert dat er mogelijkheden en alternatieven zijn, maar de
overheid is altijd van mening geweest dat alleen rookvrije ruimtes afdoende zijn.
Artikel 11a bood eveneens de mogelijkheid voor uitzonderingen (‘beperkingen’) op de verplichtingen. Deze beperkingen, die uiteindelijk ook van belang zijn voor het rookverbod in
de horeca, zijn vastgelegd in artikel 11a lid 5. Dit lid maakt het onder andere mogelijk om
bij AMvB bepaalde categorieën werkgevers, ruimten in gebouwen of andere plaatsen waar
gewerkt wordt, uit te zonderen van de verplichting van artikel 11a lid 1. Van deze uitzonderingbepaling werd direct gebruikgemaakt bij de invoering van het ‘Besluit uitzonderingen
rookvrije werkplek’, dat tegelijk met de gewijzigde Tabakswet (2004) in werking trad.9 In
dit besluit werd geregeld dat artikel 11a lid 1 niet voor privéruimten, rookruimten (mits
afgesloten en als zodanig aangewezen) en in de open lucht geldt. Verder werd bepaald dat
horecaondernemingen niet aan de verplichtingen van artikel 11a lid 1 hoefden te voldoen
voor wat betreft ‘de voor het publiek bestemde delen’,10 ofschoon de sector wel zelf stappen
diende te zetten richting een rookvrije horeca. Bij de totstandkoming van deze Tabakswet
werd al een moeizame invoering in de horeca verwacht.11
De wet bood naast de uitzonderingsmogelijkheid ook een uitbreidingsmogelijkheid12 voor
de rookvrije werkplek. Deze uitbreidingsbepaling werd vastgelegd in artikel 11a lid 4.
Aanvankelijk werd van deze uitbreiding geen gebruikgemaakt, maar deze uitbreiding zou
een belangrijke rol gaan spelen bij de invoering van het algehele rookverbod in de horeca.
Onderstaande box geeft een overzicht van de belangrijkste wetsartikelen.
Artikel 11a lid 1 stelt: ‘Werkgevers zijn verplicht zodanige maatregelen te treffen dat werknemers in
staat worden gesteld hun werkzaamheden te verrichten zonder daarbij hinder of overlast van roken
door anderen te ondervinden’.
Artikel 11a lid 4 stelt: ‘Diegenen die – anders dan in een hoedanigheid als bedoeld in artikel 10 of 11
– het beheer hebben over voor het publiek toegankelijke gebouwen, voor zover die gebouwen behoren
tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën, zijn verplicht tot het treffen van maatregelen als bedoeld in artikel 10 eerste lid’.
Artikel 11a lid 5 stelt: ‘Bij algemene maatregel van bestuur kunnen op de in dit artikel bedoelde verplichtingen beperkingen worden aangebracht. Zo kan worden bepaald dat de verplichtingen, bedoeld
in het eerste lid, niet gelden voor bij die maatregel aangewezen: (a) categorieën van werkgevers; (b)
ruimten in gebouwen; (c) andere plaatsen waar werkzaamheden worden verricht’.

9

Stb. 2003, 561.

10 Art. 2 sub g t/m i, ‘Besluit uitzonderingen rookvrije werkplek’.
11 Stb. 2003, 561, NvT p. 6.
12 Beheerders van gebouwen kunnen door middel van een AMvB worden aangewezen als bepaalde
categorie beheerders en vervolgens worden verplicht tot het treffen van maatregelen volgens Artikel
10 lid 1 van de Tabakswet.

18

Achtergronden van het rookverbod

Een andere belangrijke wijziging in de gewijzigde Tabakswet is de invoering van sancties,
vastgelegd in artikel 11b. Er kunnen boetes opgelegd worden wanneer de verantwoordelijken (beheerders/werkgevers) niet voorkomen dat derden hinder hebben van tabaksrook of
wanneer zij tekortschieten in het treffen van maatregelen en toezicht. De roker zelf wordt
echter niet strafbaar gesteld. Bij boetes kan het gaan om bestuurlijke boetes opgelegd door
de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)13 of bij een ernstiger geval, om strafrechtelijke vervolging op grond van de Wet Economische Delicten (WED).14

2.4 Aanloop naar een rookverbod in de horeca (2004-2008)
Een uitzondering
De horeca was in eerste instantie uitgezonderd van de verplichtingen die de nieuwe Tabakswet aan werkgevers oplegde. Wel was het de bedoeling dat de sector zelf belangrijke
stappen zou zetten richting een rookvrije horeca. Het ontwikkelen van een stappenplan
werd overgelaten aan Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Dat plan zou aan een aantal
criteria moeten voldoen. Zo werd gesteld dat het zou moeten bijdragen aan de volksgezondheid, te handhaven moest zijn en tot naleving zou moeten leiden.15 Verder werd aangegeven
dat ventilatie en luchtzuivering vooralsnog geen duurzame oplossing zouden bieden.
In het stappenplan van KHN werd verwezen naar het zelfreguleringsmodel dat eerder in
Engeland was toegepast, waarbij een gevelschildje aan de buitenkant van de horecagelegenheid aangeeft welk rookbeleid er gehanteerd wordt (KHN, 2003). Aan de hand van
dat systeem zou marktwerking gestimuleerd worden en inzicht worden verkregen in het
maatschappelijk draagvlak voor rookverboden. Na enige discussie werd het stappenplan
in 2004 goedgekeurd. De geschilpunten betroffen onder andere het uitzonderen van kleine
cafés en cafés zonder personeel en het gebruikmaken van ventilatie in plaats van rookverboden. Belangrijke doelstellingen in het afgesproken stappenplan waren onder andere dat
alle horecagelegenheden in 2007 door middel van een gevelschildje zouden aangeven welk
rookbeleid zij hanteren, dat zeker 75 procent van de cafés en discotheken en 100 procent
van de restaurants rookvrije zones zouden hebben en dat 95 procent van de hotels een
mogelijkheid tot een rookvrij ontbijt zou bieden en over rookvrije kamers zou beschikken.16

13 In 2002 heette dit instituut officieel nog VWA. Na een fusie tussen de VWA, de Algemene inspectiedienst (AID) en Plantenziektendeskundige Dienst (PD) ontstond een nieuwe organisatie onder de
naam Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)
14 Stb. 2002, 201.
15 Stb, 2003, 561 (NvT).
16 Brief van KHN aan minister Hoogervorst, 26 augustus 2004. https://www.scribd.com/doc/
291921812/Brief-KHN (geraadpleegd op 2 december 2015).
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In juli 2006 werden de resultaten van 2005 bekend. Van de negen streefcijfers werden er
slechts zes gehaald. Van de cafés en discotheken had bijvoorbeeld maar respectievelijk 9
en 11 procent een rookvrije zone, terwijl de streefcijfers waren vastgesteld op 25 procent.17
Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) was teleurgesteld over deze
resultaten maar gaf de horeca nog de kans om de streefcijfers voor 2006 wel te halen.
Ondanks dat de horeca een inhaalslag maakte18 (deze resultaten werden bekend gemaakt
op 8 juni 2007), besloot het nieuwe kabinet een einde te maken aan de uitzondering voor
de horeca; men geloofde dat rookvrije horeca niet via de weg van de zelfregulering bereikt
zou worden.19
Vormgeving van het rookverbod in de horeca (2008)
Het rookverbod in de horeca werd per 1 juli 2008 van kracht. Waar het KHN in het stappenplan uitging van horecagelegenheden met personeel, gold het nieuwe rookverbod ook voor
horecagelegenheden zonder personeel, om zo concurrentievervalsing en onduidelijkheid
voor bezoekers te voorkomen. De invoering was wetstechnisch gezien eenvoudig, omdat de
uitzonderingsbepaling voor bepaalde categorieën werkgevers (artikel 11a lid 5) kon worden
ingetrokken met een nieuwe AMvB. Artikel 11a lid 1 gold nu voor alle horeca-ondernemers
met personeel. Er waren wel enkele uitzonderingen. Zo mocht er bijvoorbeeld nog wel
worden gerookt in afgesloten rookruimtes en buiten op het terras indien dat aan ten minste
één zijde open was.20 Om ook horecazaken zonder personeel (‘eenmanszaken’) rookvrij te
maken werd aangehaakt bij artikel 11a lid 4. Dit werd in een AMvB vastgelegd.21

2.5 Tegenstrijdige vonnissen (2009-2010)
Enkele maanden na de invoering van het rookverbod bleek 24 procent van de cafés zich niet
aan het rookverbod te houden (Intraval, 2008). Een substantieel deel van de overtreders
(10 procent) had zelfs geen enkele maatregel getroffen om een rookverbod in te stellen. In
de eerste drie maanden na de invoering van het rookverbod in de horeca heeft de NVWA
voornamelijk waarschuwingen uitgedeeld aan caféhouders. De NVWA controleerde in
deze periode gemiddeld 318 cafés per maand (in totaal 955) en 1296 restaurants (in totaal

17 Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30300, nr. 160.
18 In cafés was bijvoorbeeld 47 procent rookvrij (het streefcijfer voor 2006 was 40 procent). Echter, voor
discotheken werd 21 procent gerealiseerd (het streefcijfer was ook hier 40 procent).
19 Tweede Kamer, 2006-2007, 30800, nr. 149, p.3.
20 Stb. 2008, 122, NvT, p.7-8.
21 Art. 3 lid 2 sub a t/m c, ‘Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten’.
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3889).22 Na deze drie maanden bleek er echter geen verbetering in de naleving op te treden:
bij de helft van de cafés die eerder een overtreding begaan hadden,werd bij herinspectie
wederom een overtreding geconstateerd.23 De NVWA besloot daarop direct tot boetes over
te gaan en het zwaartepunt van de handhaving naar cafés te verschuiven. Daarnaast maakte
minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) bekend dat een optie tot strafrechtelijke
vervolging ingezet zou worden.24 Ook hierna waren er cafés die zich niet aan het rookverbod
hielden. Twee van deze ondernemingen zijn strafrechtelijk vervolgd: café de Kachel uit
Groningen en café Victoria uit Breda.
De Kachel wordt veroordeeld, maar Victoria wint haar zaak
Zowel café de Kachel als café Victoria hadden meerdere bestuurlijke boetes gekregen.
Toen bleek dat de eigenaren van deze ondernemingen de door de Tabakswet opgelegde
verplichtingen ondanks deze maatregelen nog steeds niet nakwamen25 is besloten deze
cafés strafrechtelijk te vervolgen.
In de eerste rechtszaak (tegen café de Kachel) kwam de uitspraak op 20 februari 2009.
De rechtbank Groningen verwierp alle verweren. De eigenaren van café de Kachel werden
veroordeeld tot een boete van 1200 euro en een voorwaardelijke sluiting van één maand.
De Kachel legde zich niet neer bij deze uitspraak en ging in hoger beroep. Alvorens dit
hoger beroep plaatshad diende een andere strafrechtzaak: de rechtszaak van café Victoria.
De uitspraak in de zaak tegen Victoria vond plaats op 3 april 2009. Victoria werd door
de Rechtbank Breda in het gelijk gesteld. De rechtbank was van mening dat aan horecaondernemers met werknemers en aan eenmanszaken juridisch gezien andere eisen gesteld
werden en dat zij dus ongelijk werden behandeld. Naast deze ongelijke behandeling stelde
de rechtbank ook vast dat de eigenaren van cafés zonder personeel er niet in slagen om
rookvrije ruimtes te creëren. Het inrichten van deze rookruimten leek essentieel om negatieve financiële gevolgen van een rookverbod te ondervangen. Het Openbaar Ministerie
ging tegen deze uitspraak in hoger beroep.26

22 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2008/12/12/voedsel-en-waren-autoriteit-inspectieresultaten-rookvrije-horeca-juli-t-m-november-2008 (geraadpleegd op 1 april 2016).
23 https://www.vwa.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/23683/waarschuwing-rookverbod-niet-afdoende-voor-cafehouders (geraadpleegd op 18 december 2014).
24 Brief van de Minister van VWS inzake ‘Handhaving rookvrije horeca’ van 17 november 2008 met
kenmerk: VGP/ADT 2894963, beschikbaar op: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2008/11/17/handhaving-rookvrije-horeca.html (geraadpleegd op 1 december
2015).
25 De overtreding was dat er nog steeds werd gerookt in het café; de asbakken bleven op tafel staan
(buiten een eventuele rookruimte).
26 Voor een juridische/inhoudelijke analyse van deze rechtszaken, zie bijvoorbeeld Van der Meij (2009)
of Borgers (2009).
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Beide cafés winnen het hoger beroep
De uitspraak van het hoger beroep in de zaak tegen Victoria volgde op 12 mei 2009 bij
het Hof ’s-Hertogenbosch.27 Café Victoria werd wederom vrijgesproken, zij het ditmaal op
andere gronden. De motivering betrof nu niet de ongelijke behandeling van grote cafés
en kleine cafés zonder personeel, maar het ontbreken van een vooraf aanwezige wettelijke
bepaling die het handelen van de overheid, het sanctioneren van café Victoria, zou steunen.
Op 9 juli 2009 diende het hoger beroep van café de Kachel bij het Hof Leeuwarden.28 Ook
café de Kachel werd vrijgesproken op deze grond. Deze uitspraken hadden als gevolg dat de
minister vanaf 8 juli 2009 de handhaving van het rookverbod in eenmanszaken opschortte.
Eerder uitgedeelde boetes kwamen hierdoor te vervallen. Deze situatie zou voortduren tot
23 februari 2010.
De Hoge Raad verklaart het rookverbod rechtsgeldig
De eenmanszaken waren aanvankelijk in het gelijk gesteld door de gerechtshoven in Leeuwarden en Den Bosch. Deze uitspraken werden echter op 23 februari 2010 weer vernietigd
door de Hoge Raad en de zaken werden terugverwezen naar het Hof Arnhem voor een
herziening.29 Op 17 juni 2010 kwam de zaak voor bij het Hof Arnhem.30 Deze herziening
leidde niet tot een andere uitspraak, de cafés verloren hun zaak. Na een hevige juridische
strijd over het rookverbod werd dit voor eenmanszaken uiteindelijk rechtsgeldig verklaard.
Desalniettemin kondigde de regering een wijziging van het rookverbod aan, waarin zij
tegemoet kwam aan de kleine cafés.31

2.6 Kleine cafés worden uitgezonderd van het rookverbod (2010-2014)
De regering voert een uitzondering op het rookverbod in
Op 3 november 2010 liet minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), de opvolgster van minister Klink, weten een AMvB voor te bereiden om een (wettelijke) uitzonderingspositie voor horeca-ondernemers zonder personeel te realiseren. De achterliggende
gedachte was dat de aangepaste regelgeving een einde zou maken aan de roerige tijden die
het rookverbod kende sinds zijn invoering in juli 2008 en tegemoet zou komen aan de praktische moeilijkheden die eigenaren van eenmanszaken ondervonden bij de uitvoering van

27 Hof Leeuwarden; LJN: BI2372.
28 Hof Leeuwarden, 3 juli 2009; LJN: BJ1286.
29 Hoge Raad 23 februari 2010; LJN: BK8211.
30 Hof Arnhem 17 juni 2010; LJN: BM8103.
31 Voor een kritische reflectie op deze politieke keuze, zie Weyers en Bantema (2014).
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het rookverbod.32 Een andere overweging was dat bij een uitzondering voor eenmanszaken
de rookvrije omgeving voor werknemers gewaarborgd zou blijven en dat de keuzevrijheid
van de consument zou toenemen. Ondanks dat (de adviseringsafdeling van) de Raad van
State een negatief advies uitbracht over het voorstel, werd de uitzondering toch ingevoerd.33
De AMvB werd van kracht op 6 juli 2011.
Vormgeving van de nieuwe uitzondering (2011)
Volgens de AMvB zou het rookverbod niet langer gelden voor zelfstandigen zonder personeel
die een horecabedrijf exploiteren waar uitsluitend drank wordt verkocht binnen één enkele
horecalokaliteit kleiner dan zeventig vierkante meter. Dit betekent dat de uitzondering
niet gold voor een horecabedrijf met twee ruimtes (twee horecalokaliteiten), zelfs voor een
bedrijf met een oppervlakte kleiner dan zeventig vierkante meter. Ook een eenmanszaak
waar volwaardige maaltijden (meer dan bijvoorbeeld borrelnootjes) worden geserveerd zou
niet onder de uitzondering vallen.34
De term zelfstandige zonder personeel behoeft ook enige uitleg. In de context van deze wet
zijn werknemers personen die krachtens overeenkomst arbeid verrichten in het horecabedrijf, ongeacht de aard van de overeenkomst. Het meehelpen van een echtgeno(o)t(e) is
binnen deze definitie geen probleem, omdat er dan geen sprake is van een arbeidsrelatie.35
Naast de uitzondering werd nog een nieuwe bepaling toegevoegd die gold voor alle horecagelegenheden. In artikel 3 lid 4 van het besluit is bepaald dat alle horecagelegenheden,
al dan niet met een wettelijk rookverbod, moeten aangeven of roken in hun gelegenheden
toegestaan of verboden is. Tot slot zijn de sancties zwaarder geworden in de nieuwe regeling. Sinds 31 augustus 2011 kan men bij de eerste overtreding van het rookverbod een
boete krijgen van 600 euro, bij de tweede overtreding een boete van 1200 euro, bij de derde
overtreding loopt dit op tot 2400 euro en voor een vierde overtreding geldt een boete van
4500 euro. Deze boetes zijn een verdubbeling van de boetes die tot dan toe van kracht
waren in de horeca.
Hoe caféhouders met de uitzondering omgaan
De uitzondering voor kleine cafés zonder personeel was bestemd om de naar verwachting
meest problematische en hardnekkige categorie overtreders van het rookverbod te ontzien.
Desalniettemin heeft ook deze uitzondering voor kleine cafés geleid tot nieuwe rechtszaken,
deze keer bij de bestuursrechter. Voorbeelden van deze bestuursrechtszaken geven een
eerste indruk van de omgang van caféhouders met de nieuwe regelgeving.
32 Stb 2011, 337, NvT p.4.
33 Staatscourant 2011, nr. 13098.
34 Zie NvT, Stb, 2011, 337.
35 BW 7: 610.
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Twee aspecten van deze uitzondering komen bij deze rechtszaken veel naar voren: het
vloeroppervlak en de vraag of er al dan niet sprake is van personeel. Er zijn voorbeelden
waarbij caféhouders proberen aan te tonen dat hun bedrijf kleiner is dan zeventig vierkante
meter, bijvoorbeeld door plaatsing van een gipswand om de ruimte te verkleinen.36 In één
van de rechtszaken waarbij ‘personeel’ centraal stond betrof het een cafehouder die van
mening was onder de uitzondering te vallen. Deze caféhouder had geen personeel en zijn
bedrijf was kleinder dan zeventig vierkante meter.37 De rechtszaak ging over het feit dat
hij soms een vriendin liet meehelpen achter de bar. De NVWA zag haar als personeel en
was van mening dat het café zich ten onrechte op de uitzondering voor kleine cafés zonder
personeel beriep. In dit geval werd geoordeeld dat er gezien de regelmaat waarmee de
vrouw achter de bar stond sprake was van een arbeidsverhouding en niet van een incident
waarbij van vrijwilligerswerk gesproken kan worden. Beide voorbeelden maken duidelijk
dat er caféhouders zijn die gebruik proberen te maken van de grijze gebieden in de nieuwe
regelgeving.

2.7 Terug naar een rookverbod zonder uitzonderingen (2012-2014)
Er volgde nog een rechtszaak met betrekking tot het rookverbod. Deze zaak werd door Clean
Air Nederland (CAN) aangespannen tegen de Staat.38 CAN stelde dat de uitzondering voor
kleine cafés in strijd is met de WHO-kaderovereenkomst inzake tabaksontmoediging. De
zaak werd in eerste instantie door CAN verloren. De rechtbank Den Haag was van mening
dat de WHO-kaderovereenkomst geen rechtstreekse werking heeft in het Nederlandse
recht.39 CAN ging hierop in hoger beroep. Daarin werd bepaald dat de WHO-kaderovereenkomst wel degelijk een rechtstreekse werking heeft; CAN won dus het hoger beroep
en de uitzondering werd als onverbindend aangemerkt.40 De bal lag weer bij de overheid,
die volgens het Hof in beginsel beleidsvrijheid heeft om het rookverbod overal (dus ook
bij kleine cafés) te handhaven. De Staat ging in cassatie tegen deze uitspraak. De nieuwe
uitspraak volgde op 10 oktober 2014. Daarin bevestigde de Hoge Raad de argumentatie van
het Hof dat de uitzondering voor kleine cafés onverbindend is.41
36 ECLI:NL:RBROT:2013: BZ8325. Zie ook: ECLI:NL:RBROT:2014: 1318, ECLI:NL:RBROT:2013:
BZ8316, ECLI: NL: RBROT: 2013: 7822.
37 ECLI: NL: RBROT: 2014: 2717. Zie ook : ECLI: NL: RBROT: 2013: BZ8784, ECLI:NL: RBROT: 2013:
6602, ECLI: NL: RBROT: 2013: BZ8784, ECLI: NL: RBROT: 2014: 2396, ECLI: NL: RBROT: 2013:
6601.
38 http://www.cleanairnederland.nl/can/missie (geraadpleegd op 2 december 2015).
39 ECLI: NL: RSGR:2012: BW5993.
40 ECLI: NL: GHDHA: 2013: BZ4871.
41 ECLI: NL: HR: 2014:2928.
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De weg naar de herinvoering van het algehele rookverbod
Parallel aan de rechtszaken van Clean Air Nederland tegen de Staat waren in de politiek
ontwikkelingen gaande in de richting van het herinvoeren van een rookverbod dat voor alle
cafés zou gelden. Op 6 december 2012 diende Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) een
motie in voor een algeheel rookverbod.42 Deze motie werd met een nipte meerderheid van
77 stemmen op 12 februari 2013 aangenomen in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Van
Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) nam dit besluit van de Kamer over en presenteerde op 1 november 2013 een voorstel voor de uitwerking van een algeheel rookverbod.43
Na enkele aanpassingen werd het wetsvoorstel met 76 stemmen voor en 70 stemmen tegen
per 1 juli 2014 aangenomen. Als reactie op de uitspraak van de Hoge Raad (zaak CAN)
kondigde staatsecretaris Van Rijn op 21 oktober 2014 aan om per direct de uitzondering op
het rookverbod in kleine cafés in te trekken en direct de nieuwe wet te gaan handhaven.44
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Figuur 2: Chronologie van gebeurtenissen en plaatsbepaling van het onderzoek

42 Tweede Kamer, vergaderjaar 2012-2013, 33400, nr.78.
43 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 33791, nr.1.
44 http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/21/rookverbod-geldt-per-direct-in-alle-cafes.html
(geraadpleegd op 2 december 2015).
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Per 1 januari 2015 werd dit nieuwe algehele rookverbod van kracht.45 Ook kleine cafés zonder personeel worden sindsdien geacht zich aan het rookverbod te houden, waarbij roken
slechts in afgesloten rookruimtes en op een open terras nog is toegestaan.
Afsluiting
Ter verduidelijking van de in dit hoofdstuk beschreven chronologie van rookverboden in
Nederland en om het huidige onderzoek duidelijk te positioneren zijn in Figuur 2 de belangrijkste gebeurtenissen rondom het rookverbod weergegeven en is aangegeven in welk
tijdvak het huidige onderzoek is verricht.

45 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-1014, 33791, nr.3.
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Theoretisch kader

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal het theoretisch kader van dit onderzoek worden geschetst, waarbij de
benadering van Braithwaite (2003, 2009) centraal staat. Haar benadering koppelt naleving
van regelgeving aan ‘motiverende houdingen’. Deze motiverende houdingen bestaan uit
twee elementen: de houding ten opzichte van handhaving (‘sociale afstand tot de handhaver’) en de houding ten opzichte van wetgeving (‘steun voor de wet’). In dit hoofdstuk wordt
ook nog een derde element naar voren gebracht dat mogelijk een rol speelt bij naleving en
dat mogelijk in verband kan worden gebracht met motiverende houdingen: ‘de gevoelde
verplichting de wet te volgen’. Het gaat daarbij niet om een houding ten opzichte van specifieke wetgeving, zoals het rookverbod, maar om een houding ten opzichte van wetgeving
in het algemeen.

3.2 De ene overtreder is de andere niet
Van handhavingsstijlen naar nalevingsmotieven
In het inleidende hoofdstuk is aangegeven dat er globaal twee soorten verklaringen van
naleving onderscheiden kunnen worden: instrumentele en normatieve verklaringen. In de
inleiding is ook aangegeven dat dit onderscheid in de praktijk niet zo zwart-wit is en dat een
benadering die beide inzichten combineert bevredigender kan zijn voor het verklaren van
het al dan niet naleven van regelgeving. Om het perspectief van motiverende houdingen
beter te begrijpen, zullen eerst de achtergronden van deze theoretische benadering worden
toegelicht.
De benadering van motiverende houdingen vindt haar wortels in het onderzoek naar ambtelijke handhavingsstijlen. In de jaren tachtig kwam er in toenemende mate bestuurskundige
en rechtssociologische aandacht voor verschillende manieren van regeltoepassing (Aalders,
1987, 1989; Bardach & Kagan, 1982; Grabosky & Braithwaite, 1986; Haines, 1997; Hawkins
& Thomas, 1984; Hutter, 1988, 1993; Kagan, 1978, 1994; Knegt, 1986; Koolhaas, 1990;
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Korsten & Derksen, 1986; Lipsky, 1980; May & Burby, 1998; Reiss, 1984; Richardson, Ogus
& Burrows, 1982; Ringeling, 1978; Van Montfort, 1991; Wiering, 1999; Wilthagen, 1993).
In deze onderzoeken is vooral aandacht voor wat handhavers doen en op welke manieren
ze afwijken van hun voorgeschreven werkwijze. Vanaf de jaren negentig verschuift het
onderzoeksperspectief echter van de handhaver naar de gereguleerde.
Een onderzoek van Kagan en Scholz (1984) heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. Zij lieten zien dat niet alleen gekeken moet worden naar de manier waarop handhavers werken,
maar ook naar de achterliggende nalevingsproblematiek van de bedrijven die gereguleerd
worden. Kagan en Scholz beschreven drie typen overtreders: het berekenende bedrijf, het
bedrijf als politieke burger en het incompetente bedrijf. Een berekenend bedrijf houdt zich
niet aan regelgeving wanneer de kosten van naleving groter zijn dan de opbrengsten van
niet-naleving. Een bedrijf dat zich als politieke burger manifesteert, houdt zich daarentegen
niet aan regelgeving omdat men het principieel oneens is met de inhoud van de regelgeving.
Het incompetente bedrijf, tot slot, zou zich wel aan regelgeving willen houden, maar ontbeert de technische of financiële middelen om dat te realiseren.46 Het gaat dan niet om het
niet willen, maar om het niet kunnen.
Kagan en Scholz stellen dat de motieven die ten grondslag liggen aan regelovertreding
bepalend zouden moeten zijn voor de keuze van een specifieke handhavingsstijl (Kagan &
Scholz, 1984, p. 86). In hun ogen zou niet elke overtreder op dezelfde manier door handhavers benaderd moeten worden. Zij stellen voor om in het geval van ‘berekenende bedrijven’
te kiezen voor straffen, terwijl onderhandelen en voorlichten in het geval van ‘incompetente
bedrijven’ en ‘bedrijven als politieke burger’ afdoende zou kunnen zijn voor het bereiken
van regelnaleving.
‘Zacht waar het kan en hard waar het moet’
Ayres en Braithwaite (1992) hebben de uitgangspunten van Kagan en Scholz (1984) verder
uitgewerkt. Ook zij zijn van mening dat de handhaver zijn handhavingsstijl zou moeten
afstemmen op de motieven van de gereguleerde. Echter, waar Kagan en Scholz uitgaan van
drie vaste typen overtredende bedrijven, stellen Ayres en Braithwaite dat het onjuist is om
uit te gaan van dergelijke vaste typeringen en van universele handhavingsstijlen (Ayres &
Braithwaite, 1992, p. 5). Ayres en Braithwaite gaan uit van wat zij noemen ‘multiple selves’:
zij menen dat bij mensen meerdere redenen voor (niet-)naleving tegelijkertijd een rol kunnen spelen (Ayres & Braithwaite, 1992, p. 30-35).
De benadering van Ayres en Braithwaite, waarbij afstemming per situatie centraal staat,
wordt responsive regulation genoemd (Ayres & Braithwaite, 1992). Volgens deze benadering zou in eerste instantie voor een overredende handhavingsstijl gekozen moeten worden
46 Het kan gaan om middelen (‘niet kunnen’), maar het kan ook betrekking hebben op onwetendheid
(‘niet weten’).
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Figuur 3: Handhavingspiramide en handhavingsopties (naar Ayres & Braithwaite, 1992)

en alleen wanneer dat niet werkt, kan trapsgewijs voor een strengere en meer punitieve
aanpak worden gekozen. Deze theorie wordt vaak gevisualiseerd aan de hand van een piramide (zie Figuur 3).47
Aan de brede basis van de piramide bevinden zich bedrijven die overtuigd zijn of overtuigd
kunnen worden om zich vrijwillig aan de regels te houden. De brede onderlaag symboliseert
een belangrijk element van responsive regulation, namelijk de gedachte dat de meerderheid van de bedrijven vrijwillig de regels volgt. Bij elke stap omhoog in de piramide worden
aan een steeds kleiner wordende groep steeds zwaardere sancties opgelegd, waarbij de
top van de piramide als afschrikking werkt voor de lagere trappen binnen de piramide. Er
wordt dus geprobeerd ‘vrijwillige naleving’ te bewerkstelligen en alleen wanneer dat weinig
oplevert wordt overgegaan tot sancties. Zo worden welwillende bedrijven niet aangetast
in hun intrinsieke motivatie om zich aan de regels te houden en kunnen onwelwillende
bedrijven tot regelnaleving worden gedwongen.

3.3 Motiverende houdingen
Het idee van handhaving op maat klinkt veelbelovend, maar zonder kennis van de gereguleerde blijft het voor de handhaver gissen welk handhavingsinstrument hij het beste
47 Dit is geen uitputtende beschrijving van de handhavingsmogelijkheden, maar een vereenvoudigd
model. In de bestuurskunde wordt bijvoorbeeld nog een onderscheid gemaakt tussen punitieve
sancties en herstelsancties. Voorts kunnen waarschuwing en boete nog worden weergegeven met een
afzonderlijke laag. Er kan voor gekozen worden om eerst een waarschuwing te geven. Wanneer dat
middel niet het gewenste effect heeft kan alsnog gekozen worden voor een boete om naleving af te
dwingen.
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zou kunnen inzetten. Binnen het paradigma van responsive regulation heeft Braithwaite
daarom een theoretische benadering ontwikkeld waarmee de nalevingsbereidheid van
burgers of bedrijven in kaart kan worden gebracht. Deze benadering omvat vijf houdingen
die door Braithwaite motivational postures (‘motiverende houdingen’) worden genoemd
(Braithwaite et al., 1994; Braithwaite, 1995, 2003, 2009, 2011).
Burgers krijgen in meer of mindere mate met handhavers te maken op uiteenlopende beleidsterreinen, bijvoorbeeld bij het betalen van belastingen of bij het ontvangen van uitkeringen. Burgers kunnen het contact met handhavers als bedreigend ervaren, zeker wanneer
de regels en verplichtingen conflicteren met hun eigen wensen en belangen. Braithwaites
motiverende houdingen zijn manieren waarop individuen of groepen zich (willen) positioneren ten opzichte van handhavers. Dat doen ze door de mate van afstand tussen zichzelf
en handhavers te bepalen. Sommige mensen voelen zich verwant met handhavers, terwijl
anderen juist een grotere afstand ervaren. Braithwaite noemt dit de ‘sociale afstand tot de
handhaver’.48 Deze sociale afstand komt volgens Braithwaite in eerste instantie intuïtief tot
stand. Echter, over langere tijd, mede door ervaringen met handhavers en door de uitwisseling van deze ervaringen met andere mensen, ontwikkelen mensen bepaalde houdingen
ten opzichte van handhavers. Bij deze houdingen hoort een samenhangend verhaal (zogenaamde ‘rationalisaties’), dat mensen helpt om hun gevoelens en de afstand die zij wensen
te nemen ten opzichte van de handhaver te kunnen verantwoorden (Braithwaite, 2003, p.
18). Wanneer een burger of bedrijf een kritische houding verwacht of ervaart ten aanzien
van het nalevingsgedrag, kan deze zichzelf beschermen tegen een negatief oordeel door
bijvoorbeeld te verwijzen naar onredelijke eisen die een handhaver aan hem of haar stelt.
Motiverende houdingen worden niet alleen bepaald door de ‘sociale afstand tot de handhaver’, maar ook door de mate waarin de gereguleerde de achterliggende bedoelingen van de
regelgeving of het beleid steunt (zie Braithwaite, 2009, p. 62). Burgers en handhavers hebben niet altijd dezelfde belangen. Wanneer mensen positief zijn over bepaalde regelgeving
zullen zij eerder geneigd zijn deze regels te volgen; wanneer zij het oneens zijn met regels,
bijvoorbeeld op principiële gronden, zijn zij eerder geneigd deze te overtreden.49 In het
vervolg zal dit element van motiverende houdingen ‘steun voor de wet’ genoemd worden.
In verhouding tot de eerder beschreven typologie van bedrijven (Kagan & Scholz, 1984) zijn
motiverende houdingen dynamischer, omdat er rekening wordt gehouden met het feit dat
mensen meerdere houdingen tegelijkertijd kunnen hebben, waarbij de situatie of context
bepaalt welke motiverende houding dominant is. Er zijn uiteenlopende omstandigheden
die tot een veranderde motiverende houding kunnen leiden (Braithwaite, 2009). Zo kan iemand bijvoorbeeld net een negatieve ervaring met een handhaver gehad hebben, waardoor
er op dat moment een negatievere motiverende houding naar de voorgrond komt. Deze
48 Zie Bogardus, 1928.
49 Braithwaite noemt dit ‘steun voor de missie of de agenda van de handhaver’.
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dynamiek is een essentieel onderdeel van de theorie, want door een verschuiving van motiverende houdingen zou een overtreder kunnen veranderen in een nalever. Uit onderzoek
blijkt bijvoorbeeld dat gereguleerden met bepaalde motiverende houdingen gemakkelijker
kunnen opschuiven in de richting van naleving dan gereguleerden met andere motiverende
houdingen (Braithwaite et al. 1994; Murphy & Cherney, 2011).
Braithwaite (2003, 2009) onderscheidt vijf motiverende houdingen: commitment, capitulation, resistance, disengagement en game-playing. In dit onderzoek zijn deze houdingen
vertaald als verbondenheid, overgave, weerstand, onthechting en omzeiling.
Twee elementen van motiverende houdingen
Bij verbondenheid is de ‘steun voor de wet’ van belang. Het beleid dat de handhaver
(wetgever) bewaakt of controleert wordt door de gereguleerde overwegend gesteund (Braithwaite, 2011). Er is een geringe sociale afstand tussen de gereguleerde en de handhaver
en er worden weinig problemen ondervonden in de omgang met handhavers (Braithwaite,
2009, p. 81).
Bij overgave is er eveneens sprake van een geringe sociale afstand tussen de gereguleerde
en de handhaver. De relatie met de handhaver speelt hier een essentiële rol. Er wordt naar
handhavers geluisterd zolang zij op een respectvolle manier omgaan met burgers (Braithwaite, 2003, p. 18). Handhavers worden over het algemeen gezien als behulpzaam en
samenwerkingsgericht (Braithwaite, 2009, p. 18). Er is sprake van overgave wanneer gereguleerden doen wat gevraagd wordt om handhavers te vriend te houden en om problemen
te vermijden, en niet op basis van ervaren ‘steun voor de wet’ (Braithwaite, 2009, p. 79).
Weerstand is een motiverende houding waarbij sprake is van een grote sociale afstand
tussen de gereguleerde en de handhaver. In tegenstelling tot bij overgave zijn er twijfels
over de goede bedoelingen van handhavers. Zij worden bijvoorbeeld gezien als ‘niet vergevingsgezind’ of als een partij die geen helpende hand wil toesteken (Braithwaite, 2009,
p. 78). Dit uit zich in verzet van de gereguleerde (Braithwaite, 2011). Dit verzet kan zowel
gericht zijn op de sociale relatie met de handhaver als op de ‘steun voor de wet’. Kenmerkend voor weerstand is dat gereguleerden met deze motiverende houding nog wél willen
samenwerken met de handhaver.
Bij onthechting is er sprake van een grote ‘sociale afstand tot de handhaver’; Braithwaite
spreekt zelfs van een ‘kloof’. Er is een onverschilligheid ten opzichte van alles waar de handhaver voor staat en wat de handhaver doet (Braithwaite, Murphy & Reinhart, 2007, p. 139).
Dit zou kunnen betekenen dat er net als bij weerstand een geringe ‘steun voor de wet’ is.
De onvrede bij deze motiverende houding uit zich op een andere manier dan bij weerstand.
Onthechte individuen en groepen zijn niet gemotiveerd om handhavers (openlijk) uit te
dagen (Braithwaite, 2003, p. 18). Wie onthecht is, plaatst zich psychologisch buiten het
bereik van handhavers. Waar weerstand door Braithwaite wordt gezien als een ‘democratisch nuttige’ uiting van verzet, gaat het bij onthechting volgens haar om “dropping out,
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with no communication that betrays the source of the injury, and therefore no basis for
responsiveness that can repair the situation” (Braithwaite, 2009, p. 80). Dit betekent dat
de gereguleerde, in tegenstelling tot bij weerstand, niet openstaat voor samenwerking met
de handhaver en ook niet bereid is om de dialoog met hem aan te gaan.
Omzeiling is een motiverende houding waarbij een specifieke houding ten opzichte
van wetgeving centraal staat. Wetgeving wordt gezien als iets dat gebruikt kan worden
voor eigen doeleinden in plaats van iets dat de grenzen aangeeft van wat wel en niet mag
(Braithwaite, 2003, p. 19). Het volgen van de letter van de wet staat centraal, terwijl aan
het volgen van de geest van de wet (de bedoelingen van de wetgeving) weinig waarde
wordt gehecht (Braithwaite, 2009, p. 96). Voorts wordt omzeiling gekenmerkt door een
soortgelijke ‘sociale afstand tot de handhaver’ als bij onthechting (Braithwaite et al. 2007).
Maar er is ook een belangrijk verschil. Terwijl onthechting een houding is waarbij men zich
terugtrekt, is omzeiling juist een houding waar de strijd met de handhaver wordt aangegaan
(Braithwaite, 2009, p. 102). Het verschil met weerstand is dat bij omzeiling de strijd niet
zozeer gericht is op het bijsturen van de werkwijze van de handhaver, maar meer op het
behartigen van de eigen belangen. Daarbij kan gebruikgemaakt worden van mazen of grijze
gebieden in de wetgeving (Braithwaite, 2009, p. 96).
Het bestaan van motiverende houdingen en bovenstaande kenmerken is meermaals empirisch aangetoond (zie Braithwaite, 1995, 2003, 2009; Bartel & Barclay, 2011; Murphy
et al., 2009; Murphy & Cherney, 2011). In Figuur 4 zijn de beschreven kenmerken van de
motiverende houdingen nog eens kort samengevat.
Motiverende houding

Kenmerken

Verbondenheid

Een kleine sociale afstand tot handhaver en een grote steun voor de wet.

Overgave

Een kleine sociale afstand tot de handhaver. De steun voor de wet is vooral gebaseerd op
het vermijden van problemen met handhavers.

Weerstand

Een grote sociale afstand tot de handhaver en een kleine steun voor de wet. Gericht op
samenwerking met handhavers.

Onthechting

Een grote (onoverbrugbare) sociale afstand tot de handhaver en een kleine steun voor de
wet. Er is geen behoefte aan samenwerking met handhavers.

Omzeiling

Een grote sociale afstand tot de handhaver en een kleine steun voor de wet, waarbij de
strijd met de handhaver gericht is op het behartigen van de eigen belangen en gepaard kan
gaan met het gebruikmaken van mazen of grijze gebieden in de wetgeving

Figuur 4: Kenmerken van motiverende houdingen

Hoe de handhaver kan inspelen op motiverende houdingen
Motiverende houdingen kunnen gezien worden als de manier om de nalevingsmotieven en
de nalevingsbereidheid van gereguleerden in kaart te brengen. Hoe verhouden deze hou32
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dingen zich tot de eerder gepresenteerde handhavingspiramide en hoe kan de handhaver
deze motiverende houdingen gebruiken?
Eerder in dit hoofdstuk is al aangegeven dat de nalevingsbereidheid van de gereguleerden
afneemt naarmate zij een grotere sociale afstand ten opzichte van de handhaver en een
kleinere steun voor de wet ervaren. Voor handhavers betekenent dit dat hun mogelijkheden
om gedrag te veranderen, buiten straffen en dwang om, kleiner worden wanneer zij zich op
een grotere afstand van gereguleerden bevinden.
De gedachte is dat verbondenheid de meest voorkomende houding bij gereguleerden is,
gevolgd door overgave en weerstand. Verwacht wordt dat bij verbondenheid de gereguleerde zich vrijwillig aan de regels houdt. Wanneer dat niet het geval is, zou overtuiging met
argumenten moeten volstaan, omdat ‘verbonden gereguleerden’ uit zichzelf al op naleving
gericht zijn (zie Figuur 5).
Bij overgave is intensief onderling contact met de gereguleerde nodig en is naleving te bereiken door samen te werken. Direct straffen zou bij deze categorie, net als bij verbondenheid,
averechts kunnen werken. Gereguleerden met deze motiverende houdingen zijn, zij het op
andere gronden, welwillend en samenwerkingsgericht en een harde aanpak (sanctie) zou
gereguleerden het gevoel kunnen geven dat zij als onbetrouwbaar of onwelwillend gezien
worden. Dit kan dit hun intrinsieke motivatie om samen te werken en regelgeving na te
leven schaden.
Naarmate de sociale afstand groter wordt, kunnen er meer bestraffende manieren van
handhaven worden ingezet. Zo zouden bij weerstand waarschuwingen gegeven kunnen
worden; wanneer dat niet werkt, kunnen er eventueel boetes opgelegd worden. Bij onthechting rest de handhaver niet veel anders dan het hanteren van meer verregaande en

Figuur 5: Motiverende houdingen en handhavingsopties (Braithwaite, 2009, p. 80)
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afschrikwekkende sancties; bij ‘onthechte’ horeca-eigenaren zou dat bijvoorbeeld intrekking of opschorting van de horecavergunning kunnen inhouden.
Omzeiling komt niet terug in de handhavingspiramide. Braithwaite geeft aan dat deze houding lastig te plaatsen is in de piramide (Braithwaite, 2009, p. 92). Volgens haar zou omzeiling aan de voet van de handhavingspiramide aangepakt moeten worden, bijvoorbeeld door
gereguleerden te overtuigen van het belang van bepaalde wetgeving (de geest van de wet).
Omdat bij omzeiling de gereguleerde handig gebruikmaakt van de eventuele ruimte in de
wetgeving, zou het mogelijk ook heilzaam zijn om de vaardigheden van wetgevers te verbeteren, zodat zij wetgeving ontwikkelen met minder grijze gebieden of mazen, waardoor het
moeilijker wordt om de geest van de wet te omzeilen (Braithwaite, 2009, p. 96).

3.4 Motiverende houdingen als verklaring voor naleving
De betekenis van motiverende houdingen voor naleving is onderzocht op uiteenlopende
terreinen, zoals belastingwetgeving (Braithwaite, 2003, 2009; Kircher & Wahl, 2010;
Murphy et al., 2009), milieuregulering in de landbouw (Bartel & Barclay, 2011), veiligheid
op de werkplek (Braithwaite, 2011) en de regelgeving rond verpleeghuizen (Braithwaite et
al., 1994; Braithwaite, 1995).50
De motiverende houdingen zijn het eerst beproefd bij directeuren van Australische
verpleeghuizen. Binnen deze sector was er sprake van veel interactie tussen hen en de
inspectie. Daarnaast hadden de inspecteurs de nodige beleidsvrijheid om overredende of
bestraffende handhavingsinstrumenten in te zetten (Braithwaite et al., 1994). Een volgend
onderzoek van Braithwaite werd uitgevoerd op een heel ander beleidsterrein, namelijk belastingwetgeving (Braithwaite, 2003, 2009; Kircher & Wahl, 2010). Deze studie is opgezet
in samenwerking met de Australische belastingdienst (ATO). Een van de problemen waar
de ATO tegenaan liep, was dat burgers in toenemende mate manieren ontdekten om zo
weinig mogelijk belasting te betalen en de wetgeving te omzeilen. Een derde Australische
studie richtte zich op veiligheid op het werk. De vele regels en voorschriften op dit gebied
vroegen niet alleen veel van werkgevers en werknemers, maar ook van handhavers. Die
zagen zich bovendien geconfronteerd met een groei van kleine bedrijven en een toename
van het thuiswerken, waarbij eveneens aandacht voor veiligheid nodig was (Braithwaite,
2011). De vraag die in dit onderzoek centraal stond was hoe belangrijk werkgevers en werknemers veiligheidsvoorschriften vinden en hoe zij daarmee omgaan wanneer er sprake is
van een gebrek aan toezicht. Een laatste studie die hier aandacht krijgt is van Bartel &

50 Verder zijn er nog studies waar motiverende houdingen alleen zijdelings zijn gebruikt of kwalitatief
zijn onderzocht (Braithwaite, Makkai & Braithwaite, 2007; Braithwaite, Braithwaite, Cookson &
Dunn, 2010).
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Barclay (2011), die motiverende houdingen hebben onderzocht bij milieuregulering binnen
de Australische landbouw. Binnen deze sector is de omgang met het milieu al jaren een
zorgenkind. Zo zijn er problemen met bodemerosie, vervuild grondwater en het verlies of
verdwijnen van de oorspronkelijke vegetatie. Het doel van dit onderzoek was om nalevingsmotieven en betrokkenheid van boeren bij deze milieuproblematiek in kaart te brengen.
Motiverende houdingen en naleving
Ondanks dat motiverende houdingen op uiteenlopende beleidsterreinen onderzocht zijn,
blijken zij in al deze studies op een soortgelijke wijze samen te hangen met naleving. Het
blijkt onder andere dat verbondenheid en overgave samenhangen met een hogere mate
van naleving en dat weerstand en onthechting correleren met een lagere mate van naleving
(Braithwaite et al., 1994; Braithwaite, 2003, 2009, 2011; Kircher & Wahl, 2010; Bartel &
Barclay, 2011).
In tegenstelling tot de theoretische verwachtingen blijkt omzeiling in al deze studies samen te hangen met een lagere in plaats van een hogere mate van naleving (Braithwaite,
2003, 2009, 2011; Bartel & Barclay, 2011). Dit kan als volgt worden verklaard. Volgens
Braithwaite wordt bij omzeiling weliswaar niet de geest (bedoeling), maar wel de letter
van de wet gevolgd. Echter, empirisch onderzoek duidt erop dat bij omzeiling ook de letter
van de wet niet wordt nageleefd. Per saldo leidt dit daarom tot een lagere naleving. Omdat
de empirische resultaten consequent een relatie tussen omzeiling en een lagere mate van
naleving laten zien, is ervoor gekozen om de verwachtingen in dit proefschrift daarbij te
laten aansluiten.
Op basis van bovenstaande resultaten wordt verwacht dat de motiverende houdingen van
Nederlandse caféhouders kunnen bijdragen aan de verklaring van het al dan niet naleven
van het rookverbod. Naar verwachting zullen verbondenheid en overgave samenhangen
met een hogere mate van naleving van het rookverbod. Weerstand, onthechting en omzeiling hangen daarentegen naar verwachting samen met een lagere mate van naleving van het
rookverbod. Deze verwachtingen zijn weergegeven in Tabel 1.
De positieve relatie tussen verbondenheid en overgave en naleving van de regelgeving is
weergegeven met een plusteken de verwachte negatieve relaties tussen weerstand, onthechting en omzeiling en naleving zijn weergegeven met een minteken.

3.5 De ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’ als derde element van
motiverende houdingen?
Tot nu toe is ervan uitgegaan dat motiverende houdingen uit twee elementen bestaan: de
houding ten opzichte van handhaving (‘sociale afstand tot de handhaver’) en de houding
ten opzichte van specifieke wetgeving (‘steun voor de wet’). Bij de ervaren ‘steun voor de
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Tabel 1: Verwachtingen van de relatie tussen motiverende houdingen van caféhouders en de naleving
van het rookverbod
Motiverende houding

Naleving

Verbondenheid

+

Overgave

+

Weerstand

-

Onthechting

-

Omzeiling

-

+ = hogere mate van naleving; - = lagere mate van naleving

wet’ gaat het om specifieke regels die bij een bepaald beleidsterrein horen, bijvoorbeeld bij
verpleeghuizen of belastingregels. Maar wellicht kan een bredere oriëntatie op wetgeving
ook een rol spelen bij het verklaren van naleving. Mensen hoeven het immers niet per se
eens of oneens te zijn met een bepaalde regel, maar kunnen het ook in het algemeen niet zo
nauw nemen met wetgeving.
Braithwaite (2009) heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van een
aanvullend (derde) element van motiverende houdingen. Braithwaite spreekt van “enduring beliefs or worldviews holding postures in place” (Braithwaite, 2009, p. 118). Hiermee
probeert Braithwaite te verklaren waarom motiverende houdingen in sommige gevallen
niet dynamisch zijn, maar juist vrij statisch en stabiel.
Braithwaite onderscheidt twee soorten waarden waarmee invulling wordt gegeven aan dit
derde bestanddeel van motiverende houdingen: menselijke waarden en opvattingen over
het politieke systeem.51 Deze waarden zijn een goede eerste stap gebleken om een stabieler
element van motiverende houdingen te verkrijgen. Zo blijkt onder andere dat bij weerstand
en onthechting, naast een houding ten opzichte van de handhaver, ook een negatievere
houding ten opzichte van het politieke systeem een rol kan spelen (Braithwaite, 2009). De
door Braithwaite onderscheiden kenmerken blijken echter niet in staat om het onderscheid
tussen verbondenheid en overgave enerzijds en het onderscheid tussen weerstand en
onthechting anderzijds te verfijnen. Voorts is het onduidelijk welke elementen doorslaggevend zijn in de afzonderlijke motiverende houdingen en is er geen aanwijzing dat deze
waarden samenhangen met naleving. Duidelijke verschillen tussen motiverende houdingen kunnen van grote waarde zijn voor de handhavingspraktijk. Uit verschillende studies
blijkt bijvoorbeeld dat handhavers er beter in slagen om gereguleerden die hoog scoren op
‘weerstand’ tot naleving te bewegen dan gereguleerden met een hogere score op ‘onthechting’ (Braithwaite et al. 1994; Murphy & Cherney, 2011). Samengevat zijn de genoemde

51 Bijvoorbeeld de nadruk op harmoniewaarden (een positieve houding naar anderen en naar kennis
en ontwikkeling) en zekerheidswaarden (nadruk op sociaaleconomische status en conservatieve
waarden, zoals hard werken).
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resultaten van Braithwaite interessant, maar schieten ze nog tekort om het theoretische
onderscheid in motiverende houdingen verder te verfijnen en bieden ze nog (te) weinig
concrete aanknopingspunten voor de handhavingspraktijk.
In dit onderzoek is aangesloten bij het werk van Tyler (2006), omdat deze meer aanknopingspunten biedt voor het verfijnen van motiverende houdingen dan Braithwaites
benadering. Tyler gaat uit van de ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’ (hij noemt dit
een vorm van ‘legitimiteit’). Met andere woorden, Tyler kijkt niet naar de vraag waarom
mensen een specifieke regel volgen, maar naar hun houding ten opzichte van van wetgeving
in het algemeen. Uit onderzoek van Hertogh (2015) blijkt dat de ‘gevoelde verplichting
de wet te volgen’ van invloed is op (zelfgerapporteerde) naleving. In dit onderzoek is de
verwachting dat ‘de gevoelde verplichting de wet te volgen’ een goed voorbeeld is van wat
Braithwaite eerder aanduidde als een ‘stabiele houding’. Deze houding is en blijft van invloed op naleving. Deze houding zou daarom ook vruchtbaar kunnen zijn voor het verfijnen
van motiverende houdingen.
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Opzet van het onderzoek

4.1 Inleiding
In dit onderzoek is menselijk gedrag op verschillende manieren gemeten. De resultaten
zijn verkregen door kwantitatieve en kwalitatieve gegevens (uit enquêtes en interviews)
met elkaar te combineren. Enquêtes kunnen een indicatie geven van het aantal keren dat
bepaalde houdingen en gedragingen onder caféhouders voorkomen, terwijl het afnemen
van interviews een goede methode is om te zien wat er schuil gaat achter de abstracte cijfers
van het kwantitatieve onderzoek. In dit hoofdstuk zal worden uitgelegd waarom er voor
deze opzet is gekozen en hoe de onderzoeksgegevens met betrekking tot de caféhouders
verzameld en geanalyseerd zijn.

4.2 Mixed-methods
In dit onderzoek is gebruikgemaakt van de mixed methods benadering. Aansluitend bij de
definitie van Burke Johnson en Onwuegbuzie (2004) wordt mixed methods omschreven als
een type onderzoek waarbij kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekstechnieken, methoden
en benaderingen binnen één studie met elkaar gecombineerd en geïntegreerd worden.
Kwantitatief en kwalitatief onderzoek hebben voor- en nadelen (Burke Johnson & Onwuegbuzie, 2004; Tashakkori & Teddlie, 2003). Een voordeel van kwantitatief onderzoek is de
mogelijkheid om uitspraken te doen over grote groepen mensen op basis van de exacte data
die het onderzoek oplevert. Deze methode maakt het tevens mogelijk om in een relatief
korte tijd gegevens van veel verschillende mensen te verzamelen en te verwerken.
Een nadeel van kwantitatief onderzoek is dat er weinig diepgang is: respondenten krijgen
niet de ruimte om uitvoerig te vertellen hoe ze bepaalde situaties of verschijnselen ervaren.
Bij enquêtes bepaalt de onderzoeker welke vragen en onderwerpen de respondent onder
ogen krijgt. Het kan dan voorkomen dat de gekozen onderwerpen niet overeenkomen met
de belevingswereld van de respondent. Verder levert kwantitatief onderzoek weinig inzicht
in individuele verschillen tussen mensen omdat resultaten worden samengenomen en
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er van gemiddelde scores wordt uitgegaan. Dit kan leiden tot zeer abstracte kennis over
mensen die soms moeilijk toepasbaar is op de praktijk (Burke Johnson & Onwuegbuzie,
2004, p. 19).
Kwalitatief onderzoek richt zich juist op de persoonlijke beleving of ervaring van mensen en
geeft hen de ruimte om hun eigen verhaal en ervaringen kwijt te kunnen. Deze informatie
maakt het mogelijk om mensen en concrete praktijksituaties beter te begrijpen. Situaties
uit de praktijk kunnen ook gebruikt worden om de variatie binnen een sociaal verschijnsel,
zoals de omgang van caféhouders met het rookverbod, te laten zien. Een van de nadelen van
kwalitatief onderzoek is echter dat verzamelde informatie niet zonder meer vertaald kan
worden naar grotere groepen mensen of naar contexten (Burke Johnson & Onwuegbuzie,
2004, p. 20).
Door het combineren van beide methoden kunnen tekortkomingen van de ene methode
gecompenseerd worden met de sterke kanten van de andere methode. Zo kan bij kwantitatief onderzoek informatie onderbelicht blijven die door middel van kwalitatief onderzoek
alsnog naar voren komt. Kwantitatief onderzoek kan in de breedte waardevol zijn, waar
kwalitatief onderzoek de diepte van het onderzoek kan vergroten.52 Kwantitatieve gegevens
krijgen zo meer betekenis en sluiten meer aan bij de praktijk (Burke Johnson & Onwuegbuzie, 2004, p. 21). Dit concreter maken van abstracte onderzoeksgegevens zou binnen deze
studie van meerwaarde kunnen zijn omdat er naast een wetenschappelijke relevantie er ook
overduidelijk sprake is van een maatschappelijke relevantie (Burke Johnson & Onwuegbuzie, 2004, p. 21).
In de literatuur worden globaal drie manieren aangeven waarop kwantitatieve en kwalitatieve methoden zich tot elkaar kunnen verhouden: convergentie, complementariteit en
divergentie (Erzberger & Kelle, 2003). Convergentie wil zeggen dat resultaten samenvallen,
waarbij de onderzoeksmethoden leiden tot vergelijkbare uitkomsten. Bij complementariteit
kunnen resultaten van de ene methode de resultaten van de andere methode verhelderen
of illustreren. Divergentie wil zeggen dat de resultaten van beide onderzoeksmethoden van
elkaar verschillen. Complementariteit is de meest voorkomende manier waarop de data van
verschillende onderzoeksmethoden gecombineerd worden (Bryman, 2006). Ook in deze
studie is er voor deze vorm gekozen.
Onderzoeksdesign
Globaal zijn er bij mixed methods twee onderzoekdesigns te onderscheiden. Bij het eerste
design wordt meer belang toegekend aan een van beide methoden (prioriteit), terwijl het

52 Bij kwantitatief onderzoek zijn de enquête en observaties (tellen van gebeurtenissen) veel voorkomend, bij kwalitatief onderzoek kan een (globaal) onderscheid gemaakt worden tussen interviews
(gestructureerd en ongestructureerd), focusgroepen, casestudies en daarmee samenhangende kwalitatieve observaties.
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bij het tweede design gaat om de volgorde waarin de methoden aan bod komen tijdens het
onderzoek (volgorde).
Prioriteit betekent in de praktijk dat de onderzoeker een van beide onderzoeksmethoden als
hoofdmethode neemt en de andere methode als aanvullende methode gebruikt of toepast
om de hoofdmethode te ondersteunen (Morgan, 1998). Op basis van prioriteit en volgorde
onderscheidt Morgan vier onderzoeksdesigns (zie Figuur 6).

Prioriteit
Aanvullende

Hoofdmethode kwantitatief

Hoofdmethode kwalitatief

1. Kwalitatief voorafgaand

2. Kwantitatief voorafgaand

kwalitatief → Kwantitatief

kwantitatief → Kwalitatief

3. Kwalitatief (follow-up)

4. Kwantitatief (follow-up)

Kwantitatief → kwalitatief

Kwalitatief → kwantitatief

methode
Vooraf

Volgorde
Achteraf

Figuur 6: Verschillende (mixed methods) designs op basis van volgorde en prioriteit (Morgan, 1998, p.
368). De volgorde is aangegeven door middel van een pijl; de prioriteit is aangegeven door het gebruik van
hoofdletters (hoogste prioriteit) en kleine letters (laagste prioriteit).

In dit onderzoek is gekozen voor de kwalitatieve follow-up, waarbij de kwantitatieve
methode de hoofdmethode is en de kwalitatieve methode hierop volgt.53 Hier is voor gekozen om te laten zien hoe vaak een verschijnsel voorkomt (breedte) en om te bekijken
hoe individuele caféhouders het rookverbod in de praktijk ervaren en hun omgang met het
rookverbod beter te begrijpen (diepte).

4.3 Internet-enquête
De kwantitatieve gegevens in dit onderzoek zijn verzameld door middel van een internetenquête. Een online enquête heeft verschillende voordelen. Zo worden de onderzoeksresultaten veel sneller verkregen door de snelheid van het internet. En door de automatische
data-invoer, spelen invoerfouten, in tegenstelling tot bij papieren enquêtes, geen rol meer
(De Leeuw, Hox & Snijkers, 1998; Evans & Mathur, 2005). Ook zijn er technische voordelen: de onderzoeker kan naar wens variëren met de (item)volgorde in de enquête en het is
53 Voor meer geavanceerde designs, zie bijvoorbeeld Creswell et al. (2003).
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mogelijk om gebruik te maken van routing, waarbij vragen die niet van toepassing zijn op
de respondent, automatisch worden overgeslagen.
Een bijkomend interessant voordeel van internet-enquêtes ten opzichte van papieren enquêtes is dat respondenten langere antwoorden geven bij open vragen (Bachmann, Elfrink
& Vazzana, 1996; Kielser & Sproull, 1986; Loke & Gilbert, 1995; Schaeffer & Dillman, 1998).
Uitgebreidere antwoorden verschaffen meer informatie en zijn handig wanneer er weinig
bekend is over de onderzoekspopulatie. Ook zijn er aanwijzingen dat de antwoorden nauwkeuriger zijn en dat sociale wenselijkheid, zeker in vergelijking met telefonische enquêtes,
een kleinere rol speelt bij de beantwoording van de vragen (Bronner & Kuijlen, 2006;
Krauter, Presser & Tourangeau, 2008; Van Ewijk, 2004).
Er zit echter ook een aantal nadelen aan het gebruik van internet-enquêtes, zoals steekproeffouten, dekkingsfouten, non-respons en meetfouten (Couper, 2008; Groves et al.,
2009; De Leeuw, Hox & Dillman, 2008). Steekproef- en dekkingsfouten liggen in elkaars
verlengde. Dekkingsfouten komen bij internet-enquêtes voor wanneer niet alle potentiele
deelnemers toegang hebben tot het internet (Bethlehem, 2009; Couper, Kapteyn, Schonlau
& Winter, 2007). Bij internet-enquêtes komt dit probleem eerder voor dan bij andere methoden van dataverzameling, omdat veel internet-enquêtes niet gebaseerd zijn op aselecte
steekproeven, bijvoorbeeld omdat mensen zichzelf via een website kunnen aanmelden om
deel te nemen aan een enquête (Couper, 2000). Dit maakt het moeilijk om iets te zeggen
over de respons in verhouding tot de onderzoekspopulatie en werkt zelfselectie in de hand.
Hierdoor kunnen er steekproeffouten ontstaan, waarmee wordt bedoeld dat de steekproef
geen goede weergave is van de populatie.
Er zijn ook aanwijzingen dat de non-respons bij internet-enquêtes hoger is dan bij papieren
enquêtes (Couper, 2000; Lozar Manfreda, Bosnjak, Berzelak, Haas & Vehovar, 2008; Shi &
Fan, 2000). Doordat mensen bijvoorbeeld weinig gebruikmaken van het internet of technische problemen ervaren, weigeren ze de enquête in te vullen of haken ze vroegtijdig af (Couper, 2000). Een andere beperking die in de literatuur wordt genoemd is het onpersoonlijke
karakter van internet-enquêtes, waardoor het vrijblijvender wordt om niet aan een enquête
mee te werken. Meetfouten, tot slot, hebben te maken met het feit dat respondenten niet allemaal dezelfde lay-out te zien krijgen doordat ze verschillende internetbrowsers gebruiken
op hun computers.
Naar verwachting zal het probleem van dekkingsfouten in dit onderzoek meevallen: Nederland hoort bij de Europese top als het gaat om het percentage huishoudens (namelijk
90 procent) dat toegang tot het internet heeft (Van Deursen & Van Dijk, 2011). Verder is
aan caféhouders die geen internet hebben of die problemen ondervonden bij het invullen
van de enquête de mogelijkheid geboden om telefonisch contact op te nemen.54 De kans op

54 Geen enkele caféhouder heeft van deze mogelijkheid gebruikgemaakt.
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steekproeffouten en zelfselectie is in dit onderzoek voorkomen door gebruik te maken van
een adressenbestand van de Kamer van Koophandel dat de gehele populatie omvat.
Met behulp van een introductiebrief is geprobeerde cafehouders te enthousiasmeren om
deel te nemen aan het ondezoek om de non-respons te beperken. De brieven zijn persoonlijker gemaakt door deze te richten aan de café-eigenaren, waarbij de naam van hun café
werd weergegeven. Ook is er per brief een herinnering gestuurd en zijn de caféhouders
tweemaal per e-mail verzocht om de enquête in te vullen. Om meetfouten te beperken zijn
de enquêtes op verschillende computers en browsers getest en is er voorafgaand aan het
daadwerkelijke onderzoek een pilotstudie uitgevoerd.
Pilot-enquête
Om de onderzoeksmethode te testen is tussen 16 maart en 11 mei 2012 een pilotstudie
gedaan.55 Er zijn in totaal 300 caféhouders geselecteerd om aan de pilot mee te werken.
Aan deze caféhouders is een introductiebrief gestuurd met daarin een link naar de internetenquête. Twee weken later is een herinnering gestuurd. Aanvullend is op basis van een
e-mailadressenbestand nogmaals een verzoek gedaan om de enquête in te vullen. De pilotenquête is door 105 caféhouders ingevuld, wat neerkomt op een respons van ongeveer 35
procent. Deze pilotstudie heeft laten zien dat caféhouders per brief bereikt kunnen worden,
dat zij de mogelijkheid en kennis hebben om een enquête digitaal in te vullen en dat de
meeste caféhouders die aan de enquête beginnen deze voltooien (90 van de 105).
De pilotstudie toont aan dat de enquête goed is in te vullen en technisch in orde is. De
benadering van respondenten via brieven leidde tot 25% van de totale respons. Daarnaast
bleek de benadering van respondenten via e-mail tot een aanvullende 10% van de totale
respons te leiden.56
Een tweede doel van de pilot was het onderzoeken van de sociale wenselijkheid in antwoorden. Omdat er gebruik is gemaakt van zelfgerapporteerde naleving zou het kunnen
voorkomen dat caféhouders aangeven zich aan het rookverbod te houden, terwijl zij dit in
werkelijkheid niet doen (bijvoorbeeld omdat ze bang zijn een sanctie te krijgen bij overtreding van het rookverbod). Om dit te toetsen zijn twee groepen caféhouders geselecteerd:
cafés in de top 100 van Misset Horeca (waarvan verwacht wordt dat zij zich aan het rookverbod houden) en cafés die voorkomen op de ‘zwarte lijst’ van CAN, waarvan verwacht wordt
55 De pilot is voorafgegaan door twee open interviews die bijgedragen hebben aan een betere afstemming van de vragen op caféhouders. Er zijn in die interviews geen nieuwe onderwerpen naar voren
gebracht die nog niet in de opzet van de kwantitatieve studie waren opgenomen.
56 Op basis van de pilot zijn enkele kleine veranderingen doorgevoerd, zoals het opnemen van een extra
stelling over ‘weerstand’ en ‘onthechting’, omdat het moeilijk bleek deze twee motiverende houdingen
van elkaar te onderscheiden. Ook is een aanvullende stelling bij omzeiling toegevoegd om het onderscheid ten opzichte van verbondenheid aan te scherpen. De eerste indruk was voorts dat de gebruikte
schalen overwegend betrouwbaar waren en van elkaar te onderscheiden waren in de factoranalyse.
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dat ze zich niet aan het rookverbod houden. Uit de resultaten blijkt dat de caféhouders
van de ‘witte lijst’ (M=4,64; SD=0,75), een hogere mate van naleving laten zien (M=3,66;
SD=1,22) dan cafés van de ‘zwarte lijst’ (p<.05). Dit bewijst niet dat sociale wenselijkheid
geen rol speelt, maar laat wel zien dat caféhouders die zich hoogstwaarschijnlijk aan het
rookverbod houden een hogere mate van zelfgerapporteerde naleving zien dan caféhouders
die zich hier niet aan houden.

4.4 Selectie en respons
De steekproef van cafés
Na de pilot is de enquête op grotere schaal landelijk uitgezet. De cafés zijn daarbij aselect
geselecteerd uit het volledige adressenbestand van de Kamer van Koophandel (KvK), dat
op het moment van peilen (1 juli 2012) uit 10.678 cafés bestond. Op basis van een steekproefbetrouwbaarheid van 5 procent en een betrouwbaarheidsinterval van 95 procent is
het aantal benodigde adressen voor de steekproef berekend. Voor de uitzet is rekening
gehouden met een respons van ongeveer 20 procent. Voor het onderzoek zijn daarom 1855
cafés geselecteerd.
De geselecteerde cafés zijn per brief benaderd om de internet-enquête in te vullen. In
deze brief werden caféhouders aangemoedigd hun mening over het rookverbod te geven.
De brieven zijn verstuurd op 8 oktober 2012. Er is één herinneringsbrief gestuurd, op 22
oktober 2012.
Om de respons te verhogen is ten slotte nog tweemaal per e-mail een herinnering gestuurd.
Hiervoor is een bestand samengesteld waarvoor ongeveer een derde van de e-mailadressen
van de cafés is achterhaald.57 De e-mailverzoeken zijn op 5 en 19 november 2012 verstuurd.
De enquête is op 1 december gesloten.
Eén op de vier caféhouders vulde de enquête in
In totaal zijn 1855 cafés geselecteerd voor deelname aan het onderzoek (brutosteekproef). 24
van deze cafes zijn weer gedeselecteerd, omdat die al in de pilot bevraagd waren. Verder zijn
er achteraf nog 30 cafés uit de steekproef gehaald vanwege onder andere foutieve adressen
en faillissementen. Het totale aantal cafés dat in de steekproef naar alle waarschijnlijkheid
wel bereikt is, komt daarmee op 1801 cafés (nettosteekproef).
Uiteindelijk heeft 24%, 428 caféhouders, de enquête geopend. Van het totaal aantal
aangeschreven caféhouders heeft 20% de enquête volledig ingevuld. Ook de niet-volledig

57 Hiervoor is via Google en Facebook getracht adressen te achterhalen. In een op de drie gevallen is dat
gelukt. In de enquête is een afzonderlijke weblink gemaakt, zodat de respons via e-mail te onderscheiden was van de briefrespons.
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ingevulde enquêtes zijn meegenomen in de analyses, veelal door ontbrekende waarden te
vervangen door gemiddelde scores (zie Bijlage 1: B1).
De geografische spreiding in de respons komt redelijk overeen met die in de steekproef en
de populatie waaruit de adressen getrokken zijn (zie Bijlage 1: B2). Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat het soort uitnodiging (brief of e-mail) tot een vertekening van de respons
leidt. Er zijn bijvoorbeeld geen verschillen in enquêtescores op belangrijke enquêtevragen
(zoals grootte of naleving) tussen caféhouders die per brief of per e-mail zijn benaderd.
Enkele benaderde horecagelegenheden kunnen bij nadere beschouwing niet als café aangemerkt worden, zoals koffiehuizen, theehuizen, coffeeshops en sportkantines, hoewel deze
zaken wel in de steekproef zaten. Deze bedrijven zijn daarom achteraf uit de onderzoeksresultaten gehaald.58 Een deel van de cafés is uitgesloten van het onderzoek omdat ze onder de
uitzonderingsregel van het rookverbod vielen. Deze cafés zijn niet relevant voor de analyse
van het nalevingsgedrag, omdat deze caféhouders wettelijk gezien niet in overtreding zijn
wanneer zij hun klanten laten roken.59 Tot slot zijn ook horecabedrijven die in de enquête
aan zichzelf refereren als restaurant buiten de analyse van cafés gelaten (zie Bijlage 2: B4).
Restaurants
Om de validiteit van het onderzoek te vergroten is de enquête niet alleen aan cafés, maar ook
aan restaurants voorgelegd. Op basis van eerder onderzoek (Intraval, 2011) blijkt namelijk
dat er in restaurants, in tegenstelling tot in cafés, sprake is van een hoge mate van naleving
van het rookverbod (bijna 100 procent). Er is gekeken of de verschillen in naleving tussen
cafés en restaurants ook terugkwamen in dit onderzoek.
De restaurants zijn net als de cafés geselecteerd uit een adressenbestand van de Kamer
van Koophandel. Uit een totaal van 12.075 restaurants zijn 1885 restaurants op aselecte
wijze geselecteerd. Vanwege faillissementen en foutieve adressen bleef er uiteindelijk een
nettosteekproef van 1847 restaurants over. Uiteindelijk heeft 13%, 245 restauranthouders,
de enquête geopend. Van het totaal aantal aangeschreven restauranthouders heeft 10%, 192
restauranthouders, de enquete volledig ingevuld.60 Dit is een relatief lage respons, maar wel
een voldoende respons om een goede vergelijking tussen cafés en restaurants te kunnen
maken (zie Bijlage 1: B1).

58 Biljart- en snookercafés, dartcafés, discotheken en zalencentra zijn wel als café meegerekend.
59 Ten tijde van dit onderzoek (najaar 2012) was deze uitzonderingsregel op het rookverbod voor kleine
cafés nog van kracht.
60 Binnen de nettosteekproef.
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Tabel 2: Verdeling van twee steekproeven in drie soorten horecabedrijven
Soort bedrijf

Aantallen (percentage)

Cafés

209 (36)

Eetcafés

223 (38)

Restaurants

151 (26)

Totaal

583 (100)

Eetcafés
Naast cafés en restaurants is er op basis van de verkregen resultaten nog een derde categorie te onderscheiden, namelijk eetcafés. De steekproef van cafés omvatte bijvoorbeeld
cafés die naast drank ook een menukaart voeren. In de steekproef van restaurants blijken
ook bistro’s (petit restaurants) en brasseries te zitten. Brasseries zijn tot de restaurants
gerekend, maar bistro’s zijn vanwege de kleinere opzet gecategoriseerd als eetcafés. Ook
paviljoenen zijn tot de eetcafés gerekend.
Tot slot omvatte de steekproef van cafés nog een aantal bedrijven die de KvK categoriseerde
als een café, maar die zichzelf zagen als restaurant (en ook in dit onderzoek als zodanig zijn
ingedeeld) en omgekeerd geldt dat ook voor een aantal restauranthouders die zichzelf als
caféhouder zagen (zie Tabel 2). Op basis van de verwachte naleving zouden eetcafés als een
‘tussencategorie’ gezien kunnen worden (zie Intraval, 2011). Voor meer informatie over de
samenstelling van deze groepen, zie Bijlage 2: B6.61

4.5 Opzet en ontwikkeling van de enquête
De enquête
De enquête bestaat uit 41 vragen (de volledige vragenlijst is te vinden in Bijlage 3).62 Deze
vragen zijn bedoeld om inzicht te verkrijgen in een aantal verschijnselen, in de eerste plaats
in de afhankelijke variabele ‘naleving’. Naleving is onderzocht door caféhouders te vragen
hoe zij omgaan met het rookverbod; het gaat in dit onderzoek dus om zelfgerapporteerde
naleving. Om de zelfgerapporteerde naleving vast te kunnen stellen zijn in de enquête vier
61 Er is geen reden om aan te nemen dat de zo geconstrueerde steekproef afwijkt van het totale bestand.
Immers, waar bij cafés (N=209) de eetcafés en andere soorten bedrijven uit deze groep zijn gehaald,
zou men kunnen verwachten dat ook in de steekproef van cafés uit het adressenbestand van de Kamer
van Koophandel (KvK) meer (evenveel als in de respons) andersoortige bedrijven naast ‘pure’ cafés
voorkomen bij de non-respons. Dit betekent dat de respons van 20-24% ook geldt voor de kleinere
groep caféhouders waar de resultaten (analyses) van caféhouders op gebaseerd zijn (N=209).
62 De pilot heeft tot enkele kleine wijzigingen in de vragenlijst geleid. Het belangrijkste verschil is dat in
de uiteindelijke versie is gewerkt met uitgebreidere software met meer mogelijkheden. Het grootste
verschil was dat de stellingen (bij rating scales) in de enquête in een willekeurige volgorde aan de
horeca-ondernemers voorgelegd konden worden, wat de kans op volgorde-effecten verlaagt.
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algemene vragen gesteld (zoals ‘Deze zaak houdt zich in het algemeen aan het rookverbod’)
en drie specifieke vragen (zoals ‘Slecht weer kan voor mij een reden zijn om roken toe
staan’). De antwoordcategorieën variëren van ‘geheel oneens’ (1) tot ‘geheel eens’ (5). Deze
items vormen samen een schaal (α = .93).
Naleving is daarnaast vastgesteld door te vragen of het huidige rookbeleid gelijk is gebleven
of gewijzigd is sinds het rookverbod van juli 2008: ‘Is uw huidige rookbeleid gelijk aan het
rookbeleid vlak na invoering van het rookverbod’? De volgende antwoorden zijn opgevat
als naleving: ‘Ja, vanaf 1 juli 2008 is roken niet toegestaan in mijn zaak’ en ‘Nee, eerst
was roken toegestaan, nu is roken niet toegestaan.’ Antwoorden als ‘Ja, ook vanaf 1 juli
2008 is roken toegestaan in mijn zaak’ en ‘Eerst was roken niet toegestaan, nu is roken wel
toegestaan’, zijn tot niet-naleving gerekend. Deze aanvullende nalevingsmaat maakt het
mogelijk om de naleving van het rookverbod in percentages weer te geven.
In dit onderzoek staan motiverende houdingen centraal. Braithwaite heeft 29 stellingen
gebruikt om de verschillende houdingen te meten (Braithwaite 2003, 2009). In dit onderzoek is dat gedaan aan de hand van 26 stellingen, waarvan er uiteindelijk 23 zijn gebruikt
voor de analyse.63 Het ging hierbij om zes stellingen voor verbondenheid (α = .86), drie
stellingen voor overgave (α = .71), vijf stellingen voor weerstand (α = .62), vijf stellingen
voor onthechting (α = .77), en drie stellingen voor omzeiling (α = .73). Voorbeelden van
stellingen zijn: ‘Als horeca-ondernemer ben je moreel verplicht om je aan het rookverbod
te houden’ (verbondenheid), ‘Zelfs wanneer ik volgens de NVWA ik iets fout doe, zullen ze
me respecteren’ (overgave), ‘De NVWA is meer geïnteresseerd je te pakken wanneer je iets
fout doet, dan om je te helpen het goed te doen’ (weerstand), ‘Ik heb echt geen flauw idee
wat de NVWA van me verwacht en het interesseert me ook niet’ (onthechting) en ‘Ik hou er
wel van om met collega’s te praten over mazen in de wet’ (omzeiling). De antwoordcategorieën variëren van ‘geheel oneens’ (1) tot ‘geheel eens’ (5). Voor een volledig overzicht van
gebruikte en niet-gebruikte items, zie Bijlage 4.
Voor de verdere uitwerking van motiverende houdingen is de sociale relatie met de handhaver (de NVWA) en het draagvlak voor specifieke regelgeving (het rookverbod) meegenomen. Deze zijn geoperationaliseerd middels de elementen ‘sociale afstand tot de handhaver’
en ‘steun voor de wet’. Er is aansluiting gezocht bij de concepten van Hertogh, Winter en
Schudde (2012). Om de ‘sociale afstand tot de handhaver’ te meten zijn drie stellingen
gebruikt (α = .76); de ‘steun voor de wet’ is geanalyseerd aan de hand van tien stellingen

63 Een aantal oorspronkelijke stellingen is niet meegenomen in deze enquête op grond van taalkundige
redenen of omdat ze in oorspronkelijke onderzoeken niet veel bijdroegen aan een hogere betrouwbaarheid van motiverende houdingen. In dit onderzoek zijn vervolgens enkele stellingen niet gebruikt
vanwege een lagere betrouwbaarheid, of omdat ze te sterk correleerden met andere motiverende
houdingen (validiteit). Voor weerstand is één extra item toegevoegd waarin de werkwijze van de
NVWA centraal staat om een hogere betrouwbaarheid (α) te realiseren.
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(α = .87).64 Voorbeelden van stellingen zijn: ‘Ik vertrouw de NVWA’ (sociale afstand tot de
handhaver) en ‘Mijn eigen gevoel over wat goed en fout is, komt overeen met de regels van
het rookverbod’ (steun voor de wet). De antwoordcategorieën variëren van ‘geheel oneens’
(1) tot ‘geheel eens’ (5).
Aanvullend is een derde element toegevoegd dat mogelijk kan bijdragen aan een verdere
verdieping en verfijning van motiverende houdingen. Het gaat daarbij niet om draagvlak
voor specifieke wetgeving (zoals het rookverbod), maar meer om een houding ten opzichte
van wetgeving in het algemeen. Dit is door Tyler (2006) geoperationaliseerd als ‘de gevoelde verplichting de wet te volgen’.65 Een voorbeeldstelling is: ‘Iedereen moet zich aan
de wet houden, ook als men het er niet mee eens is’. Voor deze variabele zijn vier stellingen
gebruikt (α = .83).
Naast normatieve verklaringen voor naleving zijn ook instrumentele verklaringen voor
naleving meegenomen in het onderzoek. Zo is er bijvoorbeeld gevraagd of de caféhouder
boetes heeft ontvangen voor het overtreden van het rookverbod. Wanneer het antwoord
‘ja’ luidde, werd gevraagd hoeveel boetes er zijn ontvangen. Daarnaast is er gevraagd naar
de ervaren kosten en misgelopen opbrengsten als gevolg van het rookverbod (α = .65). Een
voorbeeldstelling is: ‘Door het rookverbod wordt er minder drank in mijn zaak verkocht’.
De antwoordcategorieën variëren van ‘geheel oneens’ (1) tot ‘geheel eens’ (5). Tot slot is er
naar de pakkans gevraagd (‘Hoe groot acht u de kans dat u na overtreding van het rookverbod een boete krijgt van de NVWA?’). De antwoordcategorieën variëren van ‘zeer klein’ (1)
tot ‘zeer groot’ (5).
Ten slotte is er nog een aantal variabelen meegenomen dat mogelijk van invloed is op de
naleving. Dit zijn kenmerken van het bedrijf (zoals de aanwezigheid van personeel, grootte,
aanwezigheid van een rookruimte en de vloeroppervlakte van het bedrijf) en kenmerken
van de caféhouder (roken caféhouders zelf, hoe lang zijn ze al eigenaar van hun bedrijf en
in welke mate vinden caféhouders het lastig om klanten aan te spreken op het rookverbod).
Dit is gedaan omdat uit eerder onderzoek blijkt dat caféhouders die het moeilijk vinden om
klanten aan te spreken op het rookverbod en caféhouders met een kleiner bedrijf het rookverbod minder consequent handhaven (TNS, 2009). Uit datzelfde onderzoek blijkt dat een
omzetstijging vaker voorkomt bij caféhouders die zich aan het rookverbod houden terwijl
een omzetdaling door caféhouders als een van de belangrijkste knelpunten wordt genoemd
bij de handhaving van het rookverbod in hun bedrijf. Voorts blijkt dat het draagvlak voor
het rookverbod in een belangrijke mate bepaalt of een caféhouder zich aan het rookverbod
houdt. Rokende caféhouders, caféhouders met rookvoorzieningen en caféhouders met
minder personeel in dienst zijn minder positief ten aanzien van het rookverbod. Tot slot
64 In de pilotstudie zijn acht stellingen gebruikt. Op basis van commentaren van horeca-ondernemers
bij de open vragen zijn er aan het landelijke onderzoek drie stellingen toegevoegd.
65 Ook hierbij is aangesloten bij de vertalingen van Hertogh, Winter & Schudde (2012).

48

Opzet van het onderzoek

is een aantal standaard sociaaldemografische factoren zoals geslacht, leeftijd en opleiding
meegenomen. Een volledig overzicht van de gebruikte variabelen staat in Bijlage 5.
De resultaten
De hierboven genoemde Cronbach’s alpha’s laten zien dat er onderling voldoende samenhang is tussen de indicatoren (α gelijk of hoger dan .70). De enige uitzonderingen
zijn weerstand (α=.62) en ervaren kosten (α=.65), waarbij de afwijking van de gewenste
betrouwbaarheid gering is en waarmee gewerkt kan worden in dit onderzoek.
Om verklarende waarde te kunnen hebben is het van belang dat de motiverende houdingen
onderling van elkaar verschillen (zie Braithwaite, 2009). In dit onderzoek is het vooral van
belang dat de motiverende houdingen (relatief) zelfstandige constructen zijn die empirisch
van elkaar te onderscheiden zijn. Een eerste ongestuurde factoranalyse op basis van alle
items heeft duidelijk gemaakt dat dit het geval is. Er komen vijf factoren naar voren die herkend kunnen worden als de theoretisch onderscheiden motiverende houdingen: ‘verbondenheid’, ‘onthechting’, ‘weerstand’, ‘overgave’ en ‘omzeiling’. Uit die analyse blijkt ook dat
items van ‘omzeiling ’(1 item) en ‘overgave’ (1 item) uitsluitend laden op ‘verbondenheid’.
Als tussenstap is een betrouwbaarheidsanalyse gedaan van de onderscheiden motiverende
houdingen met inachtneming van de resultaten van de explorerende factoranalyse. Uit de
betrouwbaarheidsanalyse blijkt dat de betreffende items van ‘overgave’ en ‘omzeiling’ na
weglaten voor een grotere betrouwbaarheid van de desbetreffende schalen leiden. Ook blijkt
nog een ander item van de resterende vier items van overgave bij weglaten tot een hogere
betrouwbaarheid te leiden. Na het weglaten van deze drie items is een nieuwe factoranalyse
uitgevoerd, waarbij wederom vijf factoren te herkennen zijn als motiverende houdingen.66
Ook de drie toegevoegde elementen van motiverende houdingen (‘sociale afstand tot de
handhaver’, ‘steun voor de wet’ en de ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’) blijken empirisch goed van elkaar te onderscheiden in de factoranalyse (beide factoranalyses zijn te
vinden in Bijlage 6).
Volgens de methode van Braithwaite wordt een horeca-ondernemer tot een bepaalde
motiverende houding gerekend wanneer hij of zij hoger scoort dan het schaalgemiddelde,
in dit geval een score van 3 of hoger. Deze methode is gebruikt voor het vaststellen van de
frequentie van de verschillende motiverende houdingen bij drie typen horeca-ondernemers

66 In deze laatste stap is de factoranalyse uitgevoerd waarop de in deze studie gebruikte schalen van
motiverende houdingen (variabelen) zijn gebaseerd (Varixmax rotatie). Uit die analyse blijkt dat
sommige items van omzeiling ook laden op ‘verbondenheid’ (crossloading) en een van de items van
‘weerstand’ vooral laadt op ‘onthechting’. Op dit punt is de voorkeur gegeven aan de betrouwbaarheid
van de gebruikte schalen (α) boven het strikte onderscheid tussen factoren (validiteit), onder andere
omdat het slechts enkele items betreft en omdat het niet in strijd is met de theoretische verwachting
dat motiverende houdingen complex zijn en onderling kunnen samenhangen. Daar komt bij dat in alle
uitgevoerde (regressie)analyses gecontroleerd is voor de invloed van andere motiverende houdingen.
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(caféhouders, restauranthouders en eetcaféhouders). Dit wordt besproken in hoofdstuk 5.
Voor de verklaring van naleving en de verklaring van motiverende houdingen (overige analyses in dit proefschrift) wordt gewerkt met schalen van motiverende houdingen (variërend
van 1=laag tot 5=hoog). Bij deze manier van werken kunnen aan horeca-ondernemers één
of meer motiverende houdingen toegekend worden in de analyse.
Voor het kwantitatieve onderzoek zijn verschillende soorten analyses uitgevoerd. Voor het
toetsen van de samenhang tussen variabelen zijn correlaties gebruikt.67 Voor het verder
analyseren van verbanden is met name gebruikgemaakt van stapsgewijze lineaire regressie
(ook wel ‘hiërarchische regressie’ genoemd).

4.6 Kwalitatief onderzoek: interviews met caféhouders
Selectie van caféhouders op basis van de enquête
In het verlengde van het kwantitatieve onderzoek is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd
aan de hand van (semigestructureerde) interviews met caféhouders. Aan het slot van de
online enquête is caféhouders gevraagd of zij bereid waren om in een later stadium aan een
interview mee te werken. 95 caféhouders waren bereid om mee te werken aan een interview.
Vervolgens zijn de caféhouders geselecteerd op basis van hun scores op de verschillende
motiverende houdingen. Om duidelijke verschillen tussen mensen met verschillende motiverende houdingen te kunnen zien is het principe van de ‘dominante motiverende houding’
gebruikt. Dat wil zeggen dat aan elke caféhouder één houding is toegekend. Aan 84 van de
95 caféhouders is een dominante motiverende houding toegekend: verbondenheid (N=25),
overgave (N=7), weerstand (N= 25) onthechting (N=5) en omzeiling (N=22).68 Daarnaast
is geprobeerd om geografische spreiding aan te brengen.
Het doel van deze manier van selecteren is om de omgang en het gedrag van caféhouders
rondom het rookverbod in al zijn verscheidenheid te laten zien. Deze selectieprocedure staat
in de literatuur bekend als purposive sampling (doelgerichte selectie). Er is geprobeerd om
niet alleen doorsnee gevallen te selecteren maar ook extreme cases mee te nemen, wat ook
wel deviant case sampling wordt genoemd (Sandelowski, 2000). Een goede selectie zorgt
voor veel variatie en betrekt ook extreme gevallen in de analyse, waardoor het complemen-

67 Overwegend is gebruik gemaakt van Pearson correlaties omdat de gebruikte schalen een interval
meetniveau benaderen. Waar gewerkt is met ordinale variabelen met minder categorieën (zoals in
hoofdstuk 6) is gekozen voor het analyseren met een Spearman-correlatie.
68 Dominant wil in dit geval zeggen dat een caféhouder minimaal één motiverende houding moet hebben met een score van minimaal 3 (standaardeis), die daarnaast 0,1 of meer groter is dan een andere
(nabijgelegen) motiverende houding(en).
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taire element (meer dan convergentie) goed tot zijn recht kan komen en het kwalitatieve
onderzoek het maximale kan toevoegen aan het kwantitatieve onderzoek.69
Tot slot moest besloten worden hoeveel caféhouders geïnterviewd zouden moeten worden
voor het kwalitatieve onderzoek om een representatieve afspiegeling van de variatie in houdingen te krijgen. Een gangbare regel is dat het toevoegen van een nieuwe respondent weinig
zinvol is wanneer zijn antwoorden geen nieuwe relevante informatie meer zullen opleveren.
Dit punt wordt ‘verzadiging’ genoemd. Uiteindelijk zijn 23 caféhouders geïnterviewd (voor een
overzicht van de achtergrondkenmerken van de geïnterviewde caféhouders, zie Bijlage 7).
Opzet en thema’s van de interviews
In de interviews is aangesloten bij de thema’s die in de vragenlijst aan bod zijn gekomen,
maar is tevens ruimte gegeven voor eigen inbreng of andere gezichtspunten van caféhouders. Doordat voor aanvang van de enquête enkele (open) interviews zijn gehouden met
caféhouders was al het nodige bekend over de belevingswereld van caféhouders.70
De interviews zijn opgedeeld in verschillende thema’s: naleving van het rookverbod,
contact met de NVWA, boetes, en omzet voor en na het rookverbod. De interviews zijn
opgedeeld in drie delen: het rookverbod als maatregel (1), de NVWA (2) en de naleving van
het rookverbod (3). Aan de hand van stellingen en zelfbedachte scenario’s zijn caféhouders
uitgedaagd om inhoudelijk op de thema’s in te gaan. Het volledige overzicht van de thema’s,
het interviewschema en de duur van de interviews zijn te vinden in Bijlage 8.
De interviews zijn tussen 3 mei en 6 juni 2013 bij 23 caféhouders op locatie (in de cafés)
afgenomen. Er is caféhouders toestemming gevraagd voor het gebruiken van opnameapparatuur. Hierbij is aangegeven dat de verkregen informatie zorgvuldig verwerkt zou
worden en dat anonimiteit gewaarborgd is. Alle geïnterviewde caféhouders stemden in
met het opnemen van de interviews. De caféhouders zijn op hun gemak gesteld en er is
aangegeven dat er geen goede of foute antwoorden zijn.71 De opnames van de interviews zijn
getranscribeerd door een professioneel onderzoeksbureau. De pauzes tussen uitspraken en
niet-inhoudelijke geluiden zijn daarbij niet meegenomen.
De interviews zijn geanalyseerd met behulp van Atlas.ti-software. Met dit programma is
een zogenaamde ‘thematische analyse’ uitgevoerd, waarbij interviewfragmenten zoveel
69 Door deze wijze van selecteren is de kans om variatie in de praktijk weer te geven vergroot, wat de
geloofwaardigheid van het kwalitatieve materiaal (interne validiteit) ten goede komt, maar ook de
mogelijkheid om uitspraken te doen (overdraagbaarheid of externe validiteit) over de caféhouders die
aan de enquête hebben deelgenomen (zie ook Anney, 2014).
70 Kennis van de context of respondenten vergroot de geloofwaardigheid of interne validiteit van een
kwalitatieve studie (zie bijvoorbeeld Anney, 2014).
71 Er was sprake van een open sfeer waarbij caféhouders veel uit zichzelf vertelden. In de interviews leek
de overtreding van het rookverbod geen taboe, veel caféhouders rookten tijdens het interview. Ook
dit laat zien dat er omstandigheden waren die eerlijke antwoorden en openheid van caféhouders ten
goede kwamen (en daarmee de interne validiteit).
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mogelijk per onderwerp gecodeerd zijn. Vervolgens is geanalyseerd hoe er over onderwerpen wordt gesproken en of er verschillen zijn tussen caféhouders met verschillende
motiverende houdingen. De resultaten zijn gebruikt als aanvulling op en ter illustratie van
de kwantitatieve resultaten.72 Ook is ervoor gekozen zo veel mogelijk de eigen woorden van
de respondenten te gebruiken in het onderzoek.73

72 Door zowel kwantitatieve als kwalitatieve uitkomsten te gebruiken en deels samen te brengen komt
triangulatie tot stand (en zeker complementariteit). Deze combinatie van methoden komt de interne
validiteit ten goede.
73 Naast de doelgerichte selectie wordt aangenomen dat deze manier van weergeven het gemakkelijker
maakt om kennis van een individueel geval over te dragen naar een grotere groep van caféhouders.
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5.1 Inleiding
Er is in de Nederlandse media veel aandacht geweest voor overtredingen van het rookverbod, maar er is weinig aandacht besteed aan de beweegredenen en motieven van
caféhouders. Volgens de benadering van Braithwaite kunnen uiteenlopende motieven ten
grondslag liggen aan het overtreden van regels, maar ook aan het volgen daarvan. In dit
hoofdstuk zal worden onderzocht of de manier waarop caféhouders met het rookverbod
omgaan verklaard kan worden vanuit hun motiverende houdingen. Daarbij zijn voornamelijk gegevens uit de enquête gebruikt. Ter illustratie worden ook interviewcitaten van
caféhouders gegeven.

5.2 De naleving van het rookverbod in cafés
Op basis van dit onderzoek blijkt dat 63 procent van de caféhouders zich in het najaar van
2012 aan het rookverbod hield en 37 procent niet (zie Tabel 3).74
Dat caféhouders op verschillende manieren met het rookverbod omgaan blijkt ook uit de
interviews. Zo vertelt een caféhouder: “Hier wordt sinds moment één dat het rookverbod
werd afgekondigd nooit meer gerookt” (R4), en ook een ander zegt stellig: “Nooit meer
een asbak op tafel.” (R3) Daarnaast zijn er ook caféhouders die het minder nauw nemen
met het rookverbod en gebruikmaken van creatieve oplossingen zodat hun klanten kunnen blijven roken: “We hebben de asbakken weggedaan, bloemenvaasjes bij de kringloop
gehaald met kunstbloemen erin en dat waren onze asbakken.” (R18)

74 Dit is vastgesteld door caféhouders die in de enquête aangaven het roken in hun bedrijf ‘nooit te
hebben toegestaan’ of ‘het roken niet meer toe te staan’ tot naleving te rekenen, en caféhouders
die aangaven ‘het roken altijd te hebben toegestaan’ of ‘het roken nu weer toe te staan’ onder nietnaleving te scharen. 11 procent geeft aan het roken ‘altijd te hebben toegestaan’ (inclusief cafés die
onder de uitzondering vallen gaat het om 14 procent).
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Tabel 3: Naleving en niet-naleving van cafés
Naleving

N

%

Niet-naleving

64

37

Naleving

111

63

Totaal

175

100

De houding ten opzichte van het rookverbod blijkt desalniettemin niet zo zwart-wit te zijn:
uit de interviews komt een grote variatie en dynamiek naar voren in de omgang met het
rookverbod, ook bij dezelfde caféhouders. Zo stelt één van de caféhouders dat hij zich in
eerste instantie netjes aan het rookverbod hield: “Wij zijn veertien dagen rookvrij geweest.
Het was wel zomertijd dus iedereen kon naar buiten. Maar op een gegeven moment was er
een avond, en toen regende het jonge honden. Ja, ik heb altijd in mijn carrière geleerd dat
ik gastvrij moet zijn.” (R9) Ook een andere caféhouder geeft aan zich tijdelijk aan het rookverbod te hebben gehouden: “Ik heb een tijdje gebruikgemaakt van een geïmproviseerde
rookkamer, totdat ik bij diverse praatprogramma’s kasteleins zag die hun grieven lieten
horen. Ik heb toen gewoon de asbakken weer neergezet.” (R10)
Naleving in perspectief
Om de naleving van cafés in perspectief te kunnen plaatsen, zijn er twee andere soorten
horecabedrijven in het onderzoek meegenomen waarvan bekend is dat die zich, in tegenstelling tot de cafés, vaak wél aan het rookverbod houden, namelijk eetcafés en restaurants.
De verwachte verschillen tussen deze soorten bedrijven worden in dit onderzoek bevestigd:
80 procent van de eetcafés en 98 procent van de restaurants zeggen zich aan het rookverbod
te houden (zie Tabel 4).75
Tabel 4: Naleving en niet-naleving naar het soort bedrijf
Soort zaak

N

Niet-naleving
(%)

Naleving
(%)

Cafés

175

37

63

Eetcafés

184

20

80

Restaurants

115

2

98

75 Op basis van dit onderzoek blijkt 20 procent van de eetcaféhouders en 2 procent van de restauranthouders zich niet aan het rookverbod te houden. Volgens gegevens van Intraval (2012) gaat het om 12
en 1 procent.
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5.3 Het ene horecabedrijf is het andere niet
Motiverende houdingen van caféhouders
Op basis van een aantal stellingen in de enquête is bepaald welke motiverende houdingen
het vaakst voorkomen bij caféhouders. Voorbeelden van stellingen zijn: ‘Ik vind het mijn
verantwoordelijkheid dat er niet wordt gerookt in mijn zaak’ (verbondenheid), ‘Als je
meewerkt met de NVWA zullen ze je tegemoetkomen’ (overgave), ‘Horeca-ondernemers
moeten zich meer verzetten tegen de NVWA’ (weerstand), ‘Het maakt mij niet uit dat ik
het volgens de NVWA verkeerd doe’ (onthechting) en ‘Ik hou er wel van om met collega’s
te praten over mazen in de wet’ (omzeiling). De scores op deze stellingen variëren van 1
(geheel oneens) tot 5 (geheel eens). Een score van drie of hoger (>3) betekent dat er sprake
is van een motiverende houding. Dit leidt binnen dit onderzoek tot de volgende verdeling in
motiverende houdingen (zie Figuur 7).
Uit deze gegevens blijkt allereerst dat alle vijf de motiverende houdingen aanwezig zijn
bij de geënquêteerde caféhouders.76 Vooral weerstand (58%) en omzeiling (47%) blijken
veel voor te komen. Ook verbondenheid blijkt bij een substantieel deel van de caféhouders
(38%) voor te komen.77
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Figuur 7: De motiverende houdingen van caféhouders in percentages

76 Dat de percentages samen optellen tot 188 procent komt doordat caféhouders meerdere motiverende
houdingen tegelijkertijd kunnen hebben; motiverende houdingen sluiten elkaar namelijk niet uit.
77 Voor caféhouders onder de uitzondering is de verdeling als volgt: verbondenheid (11%), overgave
(17%), weerstand (77%), onthechting (49%) en omzeiling (64%). Dit duidt erop dat het draagvlak voor
het rookverbod bij deze groep gering is (N varieert van 34-36).
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Branchegerelateerde verschillen in motiverende houdingen
De motiverende houdingen van caféhouders zijn in perspectief geplaatst door ze te vergelijken met eetcaféhouders en restauranthouders. Op basis van eerder geconstateerde verschillen in de naleving van het rookverbod is de verwachting dat bij deze horeca-ondernemers,
in vergelijking met caféhouders, een andere samenstelling van motiverende houdingen zal
worden aangetroffen.
Deze veronderstelling wordt in dit onderzoek bevestigd. Restauranthouders blijken veel positiever over het rookverbod te zijn. Bij bijna acht op de tien restauranthouders (78%) komt
verbondenheid voor, meer dan twee keer zoveel als bij caféhouders (38%). Eetcaféhouders
scoren vergelijkbaar met restauranthouders als het gaat om de mate waarin verbondenheid
voorkomt (65%). Zie Figuur 8.
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Figuur 8: Motiverende houdingen van drie soorten horeca-ondernemers vergeleken (percentages)

Ook bij overgave komt een verschil tussen caféhouders, eetcaféhouders en restauranthouders naar voren. Bij caféhouders is overgave de minst voorkomende houding (16%), terwijl
het bij restauranthouders na verbondenheid de meest voorkomende houding is (43%). Ook
bij eetcaféhouders blijkt overgave in ruim een derde van de gevallen voor te komen (35%).
Er is daarnaast duidelijk minder weerstand bij eetcaféhouders (48%) en restauranthouders
(35%) in vergelijking met caféhouders (58%).
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Bijna de helft van de caféhouders scoort hoog op omzeiling (47%) terwijl eigenaren van eetcafés (30%) en restaurants (16%), veel minder deze motiverende houding delen. Omzeiling
blijkt bij caféhouders drie keer zo vaak voor te komen als bij restauranthouders. Hetzelfde
geldt voor onthechting: slechts bij 11% van de restauranthouders komt onthechting voor,
terwijl deze houding bij bijna een derde van de caféhouders voorkomt (29%). 78
Sommige geïnterviewde caféhouders hebben aangegeven waarom zij zo anders dan restauranthouders omgaan met het rookverbod: “Een rookverbod in een restaurant kan ik me nog
voorstellen, dat als ik aan een biefstukje zit en naast mij iemand met een grote vette sigaar
zit, dat ik daar ook niet vrolijk van word” (R12) en “Hoe meer pils er gedronken wordt,
hoe meer er gerookt wordt.” (R10) Een van de caféhouders legt op een andere manier een
verband tussen cafés en roken: “Een ziekenhuis kan ik me voorstellen, een restaurant ook
wel, maar waar mensen een langere tijd verblijven, is de tijd zonder een sigaret moeilijker
te overbruggen” (R15).79

5.4 Motiverende houdingen als verklaring voor de naleving van het
rookverbod
Meerdere motiverende houdingen bij één caféhouder
Een van de belangrijkste kenmerken van de benadering van Braithwaite (2003, 2009) is
dat burgers of ondernemers meerdere motiverende houdingen tegelijkertijd kunnen hebben. Dit blijkt ook bij caféhouders het geval te zijn (zoals af te leiden uit Figuur 7, telt het
totaal aan motiverende houdingen op tot bijna 200 procent).
Bovendien blijken bepaalde samenstellingen van motiverende houdingen vaker voor te
komen dan andere. Verbondenheid en overgave hangen positief met elkaar samen (r=.34;
p<.01). Dat betekent dat wanneer een caféhouder hoger scoort op verbondenheid, deze in
veel gevallen ook hoger zal scoren op overgave, en vice versa. Verder hangt verbondenheid,
logischerwijs, negatief samen met weerstand (r=-.44; p<.01), onthechting (r=-.42; p<.01)
en omzeiling (r=-.58; p<.01). Dat wil zeggen dat naarmate een caféhouder hoger scoort op
verbondenheid hij of zij meestal lager zal scoren op andere (door grotere sociale afstand
gekenmerkte) motiverende houdingen. Voor overgave geldt grotendeels hetzelfde, al lijkt
de negatieve samenhang tussen overgave en met name onthechting (r=-23) en omzeiling
(r=-.28), minder sterk dan die bij verbondenheid (p<.01). Een hoge score op onthechting

78 Uit een Sidak post-hoc test (Anova), blijkt dat alle genoemde percentages statistisch significant van
elkaar verschillen (p<.01), met als enige uitzondering (p>.05) het verschil tussen ‘overgave’ bij eetcafés (35%) en restaurants (43%).
79 Voor een overzicht van verschillen tussen caféhouders, eetcaféhouders en restauranthouders, zie
Bijlage 9.
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betekent dat men waarschijnlijk ook een hogere score op weerstand en of omzeiling zal
hebben (zie Tabel 5).
Om vast te stellen of motiverende houdingen correleren met naleving is het belangrijk
dat ze onderling niet te sterk samenhangen. Wanneer de motiverende houdingen onderling sterk samenhangen, gaat dat ten koste van de verklaring van de mate van naleving
van het rookverbod. Bij een correlatie onder .50 kan nog gesproken worden van een lage
correlatie.80 De meeste samenhangen in dit onderzoek zijn kleiner dan .50, maar er zijn
twee uitzonderingen: weerstand en onthechting hangen onderling gematigd sterk positief
samen (r=.52; p<.01) en verbondenheid blijkt juist negatief samen te hangen met omzeiling (r=.-.58; p<.01). Dat laatste wil zeggen dat een hogere score op verbondenheid vaak
een lagere score op omzeiling betekent, terwijl een hogere score op weerstand een hogere
score op onthechting betekent.
Tabel 5: De samenhang tussen motiverende houdingen (Pearson-correlatie)
Motiverende houding

1
Verbondenheid

2
Overgave

3
Weerstand

4
Onthechting

5
Omzeiling

Verbondenheid

(.86 )

-

-

-

-

Overgave

.34 **

(.71 )

-

-

-

Weerstand

-.44 **

-.41 **

(.62 )

-

-

Onthechting

-.42 **

-.23 **

.52 **

(.77 )

-

Omzeiling

-.58 **

-.28 **

.43 *

.42 **

(.73 )

* p<.05; ** p<.01; N varieert van 167 tot 190; tussen haakjes de Cronbach’s Alpha van de schaal.

Motiverende houdingen verklaren de naleving van het rookverbod
Nu zowel de naleving van het rookverbod als de motiverende houdingen van caféhouders
zijn beschreven, komt de centrale vraag van dit hoofdstuk aan bod: In hoeverre kunnen
motiverende houdingen de verschillen in de mate van naleving verklaren? Motiverende
houdingen zijn eerder onder meer vruchtbaar gebleken bij het verklaren van naleving binnen verpleeghuizen (Braithwaite et al. 1994), bij de naleving van veiligheidsvoorschriften
op werkplekken (Braithwaite, 2011) en bij de naleving van milieuregulering in de landbouw
(Bartel & Barclay, 2011). Op basis van eerdere studies wordt verwacht dat verbondenheid
en overgave zullen samenhangen met een hogere mate van naleving, terwijl weerstand,

80 https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/colleges/spsshelpdesk/edesk/correlat/
(geraadpleegd op 1 april 2016).
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onthechting en omzeiling naar verwachting juist zullen correleren met een lagere mate van
naleving van het rookverbod in cafés.81
Tabel 6 laat zien dat, overeenkomstig de theoretische verwachtingen, verbondenheid
(r=.64) samenhangt met een hogere mate van naleving (p<.01). Dat wil zeggen dat naarmate caféhouders hoger scoren op deze motiverende houding, zij ook een hogere mate van
naleving laten zien. Verder blijken weerstand (r=-.29), onthechting (r=-.40) en omzeiling
(r=-.52) overeenkomstig de theoretische verwachtingen samen te hangen met een lagere
mate van naleving (p<.01). In tegenstelling tot de verwachtingen blijkt overgave niet te
correleren met de mate van naleving (r=.11; p>.05).
Tabel 6: Samenhang tussen motiverende houdingen en de mate van naleving (Pearson-correlatie)
Motiverende houding

Mate van naleving

Verbondenheid

.64 **

Overgave

.11

Weerstand

-.29 **

Onthechting

-.40 **

Omzeiling

-.52 **

** p<.01; N= 170-177.

Welke motiverende houdingen zijn doorslaggevend in de verklaring van
naleving?
Caféhouders hebben vaak meerdere motiverende houdingen tegelijkertijd, bijvoorbeeld
weerstand en onthechting. Om te kijken aan de hand van welke motiverende houding beter
of juist minder goed verschillen in de mate van naleving van het rookverbod te verklaren
zijn, is een regressieanalyse uitgevoerd.
De regressieanalyse laat zien dat verbondenheid duidelijk samenhangt met een hogere
mate van naleving van het rookverbod (β=.38; p<.01). Dat wil zeggen dat caféhouders met
een hogere score op verbondenheid een hogere mate van naleving laten zien (zie Tabel 7). 82
De motiverende houdingen onthechting (β=-.14) en omzeiling (β=-.20) blijken ook in deze
analyse samen te hangen met de mate van naleving door caféhouders. Dat wil zeggen dat
81 In de enquête is aan de hand van verschillende stellingen aan caféhouders gevraagd of zij zich aan het
rookverbod houden. Voorbeelden van stellingen zijn: ‘Deze zaak houdt zich in het algemeen aan het
rookverbod’ en ‘Slecht weer kan voor mij een reden zijn om roken toe te staan’. Op basis van dit soort
stellingen is de mate van naleving vastgesteld. Het gaat nu niet om een strikt onderscheid tussen naleving en niet-naleving, maar om een (gemiddelde) mate van naleving van het rookverbod. Dit kan
variëren van een lage mate van naleving (1) tot een hoge mate van naleving (5) van het rookverbod.
82 Er is sprake van een stapsgewijze regressie, waarbij de ontbrekende waarden zijn vervangen door de
gemiddelde scores op een variabele. In het geval van ‘listwise deletion’ blijven slechts 119 bruikbare
cases over en daarom verdient die methode hier niet de voorkeur. De regressiestappen staan vermeld
in bijlage 10.
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Tabel 7: De invloed van motiverende houdingen op mate van naleving van het rookverbod door caféhouders
Variabele

Mate van naleving
(hoger)

Motiverende houdingen
Verbondenheid (hoger)

.38 **

Overgave

(hoger)

- .17 **

Weerstand

(hoger)

.08

Onthechting

(hoger)

- .14 *

Omzeiling

(hoger)

- .20 **

Instrumentele motieven
Kosten

(hoger)

.10

Boetes

(ja)

- .04

Pakkans

(hoger)

- .02

Kenmerken van de caféhouder
Opleiding (hoger)
Leeftijd (hoger)
Rookt (nee)

.01
.01
- .03

Kenmerken van het café
Grootte van het bedrijf (groter)
Aantal medewerkers (meer)

.09
- .06

Hoelang eigenaar (langer)

.01

Rookruimte (ja)

.18 **

Ventilatie (ja)

- .12 *

Verwarmd terras (ja)

.01

Geen voorzieningen (ja)

.03

Aanspreken klanten (gemakkelijker)

.15 **

Adjusted R² (N)

.47(208)

Noot: In de tabel staan gestandaardiseerde coëfficiënten (β) * p<.05; ** p<.01;

caféhouders die hoger scoren op deze motiverende houdingen een lagere mate van naleving
van het rookverbod laten zien (p<0.05 en p<.01). Voor twee motiverende houdingen leidt
deze ‘strengere’ toetsing tot andere uitkomsten.
Bij de hiervoor beschreven correlatieanalyse was er bijvoorbeeld geen verband tussen overgave en de mate van naleving van het rookverbod. Echter, na controle voor andere houdingen en achtergrondvariabelen blijkt overgave wel degelijk samen te hangen met de mate
van naleving van het rookverbod (β=-.17; p<.01). Maar in tegenstelling tot de verwachting
blijkt de samenhang negatief te zijn: caféhouders met een hogere score op overgave laten
juist een lagere mate van naleving van het rookverbod zien. Daarnaast blijkt weerstand on-
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der controle voor anderere motiverende houdingen en achtergrondvariabelen niet samen te
hangen met de mate van naleving van caféhouders (β=.08; p<.05).
Verder blijkt dat caféhouders met een rookruimte (β=.18) en caféhouders die het gemakkelijker vinden om klanten aan te spreken op het rookverbod (β=.15), een hogere mate van
naleving laten zien (p<.01). Daarentegen laten caféhouders die in het bezit zijn van een
ventilatie of een luchtzuiveringssysteem (β=-.12) een lagere mate van naleving zien (p<.05).
Deze resultaten komen overeen met de resultaten van eerder onderzoek (TNS NIPO, 2009).
De volgende factoren hangen niet samen met de naleving van het rookverbod: boetes (β=.04), pakkans (β=-.02), opleiding (β=.01), leeftijd (β=.01), het al dan niet roken van de
caféhouder (β=-.03), grootte van het bedrijf (β=.09), aantal medewerkers (β=-.06), de duur
van het eigenaarschap (β=.01), het al dan niet hebben van een verwarmd terras (β=.01) en
het niet hebben van rookvoorzieningen (β=.03).83

5.5 Conclusie
In dit hoofdstuk is gebleken dat het rookverbod veel vaker wordt overtreden bij cafés dan
bij eetcafés en restaurants. Dit verschil in naleving kan goed begrepen worden door te kijken naar de achterliggende motiverende houdingen van de uitbaters van deze verschillende
horecabedrijven. Vooral bij caféhouders blijkt er een grote variatie in de samenstelling van
motiverende houdingen te zijn. Het geringe draagvlak voor het rookverbod en de matige
waardering voor de handhavers ervan, blijkt uit het feit dat weerstand, onthechting en
omzeiling de meest voorkomende motiverende houdingen onder caféhouders zijn. Bij restauranthouders daarentegen wordt de positievere houding ten opzichte van het rookverbod
bevestigd in het vaker voorkomen van verbondenheid en overgave. Deze verschillen laten
zien dat caféhouders en restauranthouders niet alleen verschillen in de manier waarop ze
met het rookverbod omgaan, maar dat zij ook heel verschillend tegen het rookverbod en de
handhavers aankijken.
In het slotdeel van dit hoofdstuk is gefocust op de relatie tussen de motiverende houdingen
van caféhouders en de naleving van het rookverbod. Hieruit blijkt dat verbondenheid
samenhangt met een hogere mate van naleving van het rookverbod, terwijl weerstand,
onthechting en omzeiling samenhangen met een lagere mate van naleving van het verbod.
Deze resultaten bevestigen grotendeels de uitkomsten van eerder onderzoek. Wanneer
er wordt gekeken naar de unieke bijdrage van de afzonderlijke motiverende houdingen,
blijkt verbondenheid een mogelijke verklaring te zijn voor een hogere mate van naleving
van het rookverbod. Onthechting en omzeiling blijken ook nog steeds de lagere mate van
83 Bij een significantieniveau van 5% (p >.05). Zie voor een volledig overzicht van deze analyse, Bijlage
10.
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naleving van het rookverbod door caféhouders te verklaren. Het negatieve verband tussen
weerstand en de lagere mate van naleving van het rookverbod blijft niet overeind in de
regressieanalyse. Overgave blijkt samen te hangen met een lagere mate van naleving van
het rookverbod.
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Motiverende houdingen in context

6.1 Inleiding
Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat de ene overtreder de andere niet is. Achter verschillen in de mate van naleving van het rookverbod blijken uiteenlopende motiverende houdingen schuil te gaan. Zo blijkt er een duidelijk houdingsverschil te zijn tussen eigenaren van
verschillende soorten horecabedrijven (cafés en restaurants) en is er een grote variatie in de
samenstelling van motiverende houdingen van caféhouders. Om beter te kunnen begrijpen
hoe en waarom caféhouders zo verschillend tegen het rookverbod aankijken is meer inzicht
nodig in de achtergronden van hun motiverende houdingen. Waarom hangt verbondenheid
bijvoorbeeld samen met een hogere mate van naleving en waarom hangt onthechting juist
samen met een lagere mate van naleving?
In dit hoofdstuk wordt gekeken of en hoe motiverende houdingen samenhangen met
sociaal-demografische kenmerken van caféhouders, kenmerken van hun cafés en instrumentele motieven (vgl. Braithwaite, 2009). Daarbij wordt in eerste instantie uitgegaan
van de statistische gegevens die op basis van de enquêtes zijn verkregen. Deze resultaten
worden vervolgens ingekleurd met gegevens uit de interviews die onder caféhouders zijn
gehouden. De geïnterviewde caféhouders zijn geselecteerd op basis van hun scores op
motiverende houdingen in de enquête. Als er dus wordt gesproken van een geïnterviewde
caféhouder met een hoge score op verbondenheid, betreft het een caféhouder die op basis
van de enquête als zodanig is aangemerkt. Voordat de resultaten van dit onderzoek aan bod
komen zullen echter eerst de resultaten van enkele andere onderzoeken besproken worden.

6.2 Het verhaal achter de motiverende houdingen van boeren en
burgers
Braithwaite heeft in haar onderzoek naar belastingwetgeving onder andere gekeken naar
het geslacht, de leeftijd en het opleidingsniveau van de onderzochte burgers. Verbondenheid en overgave blijken vaker voor te komen bij oudere burgers, terwijl onthechting juist
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vaker voorkomt bij jongere burgers (Braithwaite, 2009). Bij het onderzoek naar milieuregulering in de landbouw blijkt weerstand vaker voor te komen bij jongere boeren, en
omzeiling vaker voor te komen bij oudere boeren (Bartel & Barclay, 2011). Voorts blijkt dat
overgave en omzeiling in beide studies samengaan met een lager opleidingsniveau (Braithwaite, 2009; Bartel & Barclay, 2011). Er is in beide studies geen correlatie aangetoond
tussen motiverende houdingen en geslacht.
In het onderzoek van Bartel & Barclay (2011) zijn verschillende relaties tussen motiverende houdingen en achtergrondkenmerken aan bod gekomen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat
bij boeren met een kleiner boerenbedrijf verbondenheid en overgave vaker voorkomen;
weerstand en omzeiling zijn vooral te vinden bij grotere boerenbedrijven. Dit kan te maken hebben met het feit dat de boeren met een hoge score op verbondenheid en overgave
slechts een klein deel van hun totale inkomen uit hun boerenbedrijf halen. Er blijken ook
branchegerelateerde verschillen te zijn. Zo komen verbondenheid en overgave vaker voor
bij boeren die actief zijn in de fruitsector en de bloemensector, komen weerstand en onthechting vooral voor bij akkerbouwers en komt omzeiling vaker voor bij schapenboeren en
bij boeren die rijst verbouwen. Daarnaast blijkt ook het aantal jaren dat boeren gevestigd
zijn op de huidige locatie van invloed te zijn op hun houding. Omzeiling komt vaker voor
bij boeren die al langere tijd op dezelfde plek gevestigd zijn, terwijl verbondenheid en overgave vaker aanwezig zijn bij boeren die relatief kort op dezelfde plek gevestigd zijn. Verder
hangen verbondenheid en overgave positief samen met een groter verantwoordelijkheidsgevoel voor de omgeving en milieuproblemen, terwijl omzeiling correleert met een kleiner
verantwoordelijkheidsgevoel. Dit onderzoek laat verder zien dat er binnen de onderzochte
branche (culturele) verschillen zijn in de manier waarop er tegen milieuregulering wordt
aangekeken, met name tussen verbondenheid en omzeiling. Binnen deze sector zijn verschillende soorten boeren die er verschillende houdingen op na houden als het gaat om
de betrokkenheid en de omgang met milieuregulering. In de volgende paragraaf staat de
vraag centraal of er bij Nederlandse caféhouders sprake is van een vergelijkbare samenhang
tussen achtergrond en motiverende houdingen.

6.3 Familiebedrijven en buurtkroegjes
Een eerste manier om naar de motiverende houdingen van caféhouders te kijken is aan
de hand van de kenmerken van hun bedrijf. Naast het aantal medewerkers en de grootte
van de bedrijven is ook gekeken naar hoe lang caféhouders al eigenaar zijn van hun bedrijf
(vgl. Bartel & Barclay, 2011). Verbondenheid blijkt vaker voor te komen bij caféhouders
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die bedrijven hebben met een hoger aantal medewerkers (r=.24; p<.01).84 Omzeiling blijkt
daarentegen vooral voor te komen bij bedrijven met een lager aantal medewerkers (r=-.15;
p<.05). Geen van de motiverende houdingen hangt samen met de vloeroppervlakte van
cafés (zie Tabel 8).85 86
Tabel 8: Motiverende houdingen en algemene kenmerken van de zaak (Spearman-correlatie)
Motiverende houding
(hoger)
Verbondenheid

Medewerkers
(meer)
.24 **

Grootte
(groter)
.00

Eigenaar
(langer)
.18 *

Overgave

-.06

.03

.16 *

Weerstand

-.00

.01

-.21 **

Onthechting

-.12

-.03

-.16 *

Omzeiling

-.15 *

.00

-.17 *

* p<.05; ** p<.01; N varieert van 174-192

Caféhouders die al langere tijd eigenaar zijn van hun café87scoren over het algemeen hoger
(p<.05), op verbondenheid (r=.18) en overgave (r=.16). Caféhouders met een hogere score
op weerstand (r=-.21; p<.01), onthechting (r=-.16; p<.05) en omzeiling (r=-.17; p<.05)
blijken juist korter eigenaar van hun café te zijn. Dat is een duidelijk verschil met de Australische landbouwboeren, waar weerstand en omzeiling juist vaker voorkwamen bij boeren
wier boerderijen al lange tijd op dezelfde plek gevestigd waren (Bartel & Barclay, 2011).
Uit de interviews blijkt dat de geïnterviewde caféhouders die hoog op verbondenheid scoren
vaker een gemeenschappelijke beroepsachtergrond hebben dan de andere geïnterviewde
caféhouders die hoog scoren op andere motiverende houdingen. Een van de geïnterviewde
caféhouders met een hoge score op verbondenheid baat een familiebedrijf uit waarin hij al
vroeg werkzaam was88 en ook bij de overige geïnterviewde caféhouders met deze motiverende houding komen voorbeelden van lange carrières in de horeca naar voren. Zo stelt een
caféhouder dat zijn café al 107 jaar bestaat en altijd familie-eigendom is geweest: “Ik ben
de vierde generatie en ik doe dit nu al een jaar of dertien” (R4). Een van de ‘verbonden’
caféhouders omschrijft zichzelf als volgt: “Wij zitten bij de Hertog-Jan vriendenkring, dat
84 De score kan variëren van 0 tot 7, waarbij 0= ‘geen medewerkers in dienst’, 1= ‘1 medewerker’, 2= ‘2-5
medewerkers’, 3= ‘6-10 medewerkers’, 4= ‘11-15 medewerkers’, 5= ‘16-20 medewerkers’, 6= ‘21-30
medewerkers’ en 7= ‘meer dan 30 medewerkers’.
85 Grootte (het vloeroppervlak) hangt samen met het aantal medewerkers (r=.23; p<.01).
86 Er is in dit hoofdstuk gekozen voor ‘Spearman-correlaties’, omdat in veel gevallen sprake is van
ordinale variabelen met meerdere antwoordcategorieën.
87 De score varieert van 1 tot 4 waarbij 1= ‘0-1 jaar eigenaar’, 2= ‘2-5 jaar eigenaar’, 3= ‘6-10 jaar eigenaar’ en 4= ‘meer dan 10 jaar eigenaar’.
88 Caféhouders met nummers: R1, R4, R7.
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is een speciale groep van tweehonderd cafés waar je voor wordt gevraagd. Je merkt dat
in die groep de meeste cafés rookvrij zijn. Dat zijn gewoon de betere cafés” (R2). Voor
de geïnterviewde caféhouders met een hoge score op overgave geldt ook dat zij al lange
tijd in het bezit zijn van hun bedrijf of al lang in de horeca werkzaam zijn.89 Echter, zoals
later in dit hoofdstuk zal blijken, passen deze caféhouders in veel opzichten beter bij de
caféhouders met overwegend andere motiverende houdingen (weerstand, onthechting en
omzeiling), dan bij caféhouders met een hogere score op verbondenheid.
Geïnterviewde caféhouders met hogere scores op weerstand, onthechting en omzeiling,
laten in vergelijking met de eerder genoemde caféhouders een veel grotere variatie in
beroepsachtergronden zien. Voordat ze aan het werk gingen achter de bar, waren ze
bijvoorbeeld werkzaam als bouwvakker, als applicatiebeheerder, als intercedent, als
kantoormedewerker bij een bekistingsfirma, als grafisch ontwerper of werkzaam bij TNT
Post.90 Familiebedrijven zijn onder hen niet aangetroffen, al zijn er wel voorbeelden van
caféhouders die al lang werkzaam waren in de horeca.91
Ook blijkt dat veel van deze caféhouders het vak in zijn ‘gerold’. Een van de geïnterviewde
caféhouders was bijvoorbeeld een stamgast van het toenmalige café: “Toen het pand te
koop kwam dacht ik, die kans moet ik grijpen, want ik had geen zin om tot mijn vijfenzestigste achter de computer te zitten en ik dacht, ik ga het proberen. Het is me gelukt, een
carrièremove!” (R20). Een andere caféhouder geeft aan toevallig via een voetbalkennis het
pand voor zijn kroeg te hebben verkregen: ”Dit was vroeger geen café, het was een heel oud
woonhuisje. Dat heb ik toen gekocht en vanuit mijn bouwvakkersverleden heb ik er een café
van gemaakt” (R11). Het betreft hier dan ook een ander type café dan bij verbondenheid.
De geïnterviewde caféhouders die hoog scoren op weerstand, onthechting en omzeiling,
typeren hun eigen cafés doorgaans als ‘een dorpscafé’ (R20) of ‘een buurtkroeg’ (R18).
Deze ondernemers van kleinere bruine cafés en buurtcafés zetten zich duidelijk af tegen de
eerder beschreven grotere cafés. Dit blijkt onder andere wanneer er wordt gesproken over
de magazines die zij ontvangen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Daarbij wordt
met een scheef oog gekeken naar de grotere cafés. Zo geeft een van de caféhouders aan: “In
die blaadjes gaat het altijd over mooie grote cafés, die hebben met hele andere problemen
te maken dan ik, de kleine horeca” (R13).
Het verschil tussen deze cafés wordt ook weerspiegeld in hun klandizie. Geïnterviewde
caféhouders met een hoge score op verbondenheid lijken minder afhankelijk van vaste
klanten. Zo stelt een van hen: “Het is hier toeristisch ingesteld en negentig procent van de
omzet haal ik uit toeristen” (R1). Een andere caféhouder stelt dat gezinnen en niet-rokers
belangrijke klanten zijn (R2). Een van de caféhouders die het van bandjes en optredens
89 Caféhouders met nummers: R6, R8, H9, R10, R23.
90 Caféhouders met nummers: R11, R13, R18, R19, R20, R21.
91 Caféhouders met nummers: R12, R15, R16, R22.
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moet hebben meent dat vaste klanten “waarschijnlijk nog steeds een begrip in de kleinere
wijkkroegen en buurtkroegen zijn”, maar dat hij in zijn eigen café nauwelijks meer te maken
heeft met vaste klandizie (R3) Geïnterviewde caféhouders wier café als buurtcafé bestempeld zou kunnen worden, bevestigen dit beeld: “We bestaan uit 95 procent vaste klanten,
waarvan 85 procent rookt, veel timmerlieden, bouwvakkers, dat soort vooral” (R18).
Rookvoorzieningen zijn belangrijk voor buurtcafés
Er is ook gekeken of de rookvoorzieningen van de cafés samenhangen met de motiverende
houdingen van caféhouders. Verbondenheid blijkt veelal samen te gaan met het niet hebben van ventilatie (r=-.31; p<.01) en met de aanwezigheid van een verwarmd terras (r=.18;
p<.05). Overgave en weerstand correleren niet met rookvoorzieningen. Caféhouders met
een hogere score op onthechting hebben vaker geen rookvoorzieningen (r=.22; p<.05). Caféhouders met een hogere score op omzeiling hebben, in tegenstelling tot caféhouders met
een hoge score op verbondenheid, juist vaker wel een ventilatie- of luchtzuiveringssysteem
(r=.23; p<.01). Een overzicht van deze correlaties is weergegeven in Tabel 9.
De afhankelijkheid van rookvoorzieningen komt naar voren in de interviews. Zo zegt een
van de caféhouders: “Er zijn kroegen die zo klein zijn, dat ze geen aanpassing kunnen doen.
Die hebben geen ruimte voor een rookruimte” (R21) en “Ik denk dat niet veel caféhouders een rookruimte hebben, omdat veel cafés tot op de laatste centimeter als café zijn
gebouwd” (R16) en “Ik bedoel die kleine cafés die op de hoek van de straat zitten. Als daar
gehandhaafd wordt dan vallen die allemaal om. Die zitten ver onder het minimumloon qua
inkomsten” (R12). Een van die caféhouders die helemaal geen rookvoorzieningen heeft
zegt daarover: “Ik zie de toekomst slechter als ik echt moet stoppen met het roken. Ik ben
vrij klein, ga hier maar eens een rookhok maken, dat is een lastig verhaal!” (R20).

Tabel 9: Motiverende houdingen en rookvoorzieningen (Spearman-correlatie)
Motiverende houding
(hoger)

Ventilatie
(ja)

Rookruimte
(ja)

Verbondenheid

-.31 **

-.13

Overgave

Warm terras
(ja)
.18 *

Rookvoorzieningen
(geen)
-.10

-.14

-.09

-.03

.04

Weerstand

.16

.12

.03

.00

Onthechting

.09

-.07

.00

Omzeiling

.23 **

-.03

.00

.22 *
-.01

* p<.05; ** p<.01; N varieert van 172-190.
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Enkele sociaal-demografische kenmerken van caféhouders hangen samen met hun motiverende houdingen (zie Tabel 10). Onder andere het rookgedrag van caféhouders blijkt van
invloed: caféhouders met een hoge score op verbondenheid (r=.17; p<.05) blijken vaker
niet-rokers te zijn, rokende caféhouders scoren hoger op weerstand (r=-.17; p<.01), onthechting (r=-.23; p<.01) en omzeiling (r=-.28; p<.01)
Caféhouders zijn wettelijk verantwoordelijk voor de handhaving van het rookverbod in hun
zaak. Dit betekent dat zij klanten zouden moeten aanspreken op het rookverbod in hun
bedrijf. Caféhouders met een hogere score op verbondenheid (r=.44) en overgave (r=.32)
vinden het gemakkelijker om klanten aan te spreken op het rookverbod, terwijl caféhouders
met een hogere score op weerstand (r=-.38), onthechting (r=-.23) en omzeiling (r=-.34)
het juist moeilijker vinden om hun klanten hierop aan te spreken (p<.01). Dit laat zien dat
de interactie met klanten van belang kan zijn voor de motieven van caféhouders. Leeftijd,
opleiding en geslacht hangen niet samen met de motiverende houdingen van caféhouders.
Wanneer klanten niet achter het rookverbod staan, kan het voor caféhouders moeilijker
zijn het rookverbod binnen hun bedrijf te handhaven. Zo zegt een van de caféhouders:
“Klanten gaan jou verwijten maken en dan zie je letterlijk geld dat je hard nodig hebt de
zaak uitlopen” (R7). Naast financiële motieven zijn er ook voorbeelden van caféhouders die
praktische bezwaren zien in het aanspreken of aanpakken van rokende klanten. Een van de
caféhouders verwoordt het als volgt: “Ik kan zeggen ‘je moet eruit en dat mag je niet doen’
maar als het zo’n heel grote kerel is, ik heb dat aan den lijve ondervonden, zegt hij ga jij er
maar uit” (R11). Dat caféhouders niet blij zijn met de handhavingstaak in hun bedrijf blijkt
ook duidelijk uit het volgende citaat: “Ik krijg een soort functie in mijn schoenen geschoven
als ordehandhaver waar ik helemaal niet op zit te wachten. Ik moet hier voor politieagentje
spelen en wordt er niet voor betaald” (R13).
Tabel 10: Motiverende houdingen en kenmerken van caféhouders (Spearman-correlatie)
Motiverende
houding
(hoger)
Verbondenheid

Opleiding Leeftijd
(hoger)
(hoger)

Geslacht
Vrouw)

Roken
(nee)

Aanspreken
klanten
(gemakkelijker)

.08

.09

-.05

.17 *

Overgave

-.02

.12

-.04

.09

Weerstand

-.12

-.07

.00

-.17 **

-.38 **

Onthechting

-.05

-.01

-.10

-.23 **

-.23 **

Omzeiling

-.12

-.03

-.02

-.28 **

-.34 **

* p<.05; ** p<.01; N varieert van 129-174.
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6.4 Financiële pijn als gevolg van het rookverbod
In de media wordt nog wel eens gesproken over caféhouders die moeite hebben om hun
hoofd boven water te houden. Dit onderzoek laat zien dat instrumentele verklaringen een
belangrijke rol kunnen spelen. Die rol wordt weerspiegeld in de motiverende houdingen
van caféhouders. Er is niet alleen gekeken naar de ervaren kosten als gevolg van het
rookverbod, maar ook naar de verwachte pakkans en het aantal boetes dat cafés hebben
ontvangen. Verbondenheid (r=.48) en overgave (r=.44) hangen samen met minder boetes
met betrekking tot het rookverbod, terwijl cafés die hoog scoren op weerstand (r=-.30) en
omzeiling (r=-.35) juist vaker beboet zijn voor het overtreden van het rookverbod (p<.01).
Voor onthechting is er geen relatie gevonden tussen de betreffende houding en het al dan
niet beboet zijn voor het rookverbod (p>.05). Deze resultaten zijn weergegeven in Tabel 11.
De motiverende houdingen van caféhouders blijken ook samen te hangen met de ingeschatte kans op een boete (de pakkans). Bij verbondenheid (r=-.53) en overgave (r=-.33)
is de samenhang negatief: caféhouders met hogere scores op deze motiverende houdingen
schatten de kans op een boete bij een eventuele overtreding van het rookverbod laag in
(p<.01). Bij weerstand (r=.44), onthechting (r=.21) en omzeiling (r=.42) is het verband
juist positief: deze caféhouders achten de kans groter dat zij beboet worden wanneer zij
het rookverbod overtreden (p<.01). Dit positieve verband kan verklaard worden doordat
caféhouders met hogere scores op deze motiverende houdingen vaak caféhouders zijn die
al eerder beboet zijn voor het rookverbod.92
Tabel 11: Motiverende houdingen en financiële aspecten (Spearman-correlatie)
Motiverende houding
(hoger)

Boete(s)
(nee)

Pakkans
(hoger)

Kosten
(hoger)

Verbondenheid

.48 **

-.53 **

-.28 **

Overgave

.44 **

-.33 **

-.17 *

Weerstand

-.30 **

.44 **

.26 **

Onthechting

-.12

.21 **

.09

Omzeiling

-.35 **

.42 **

.35 **

* p<.05; ** p<.01; N varieert van 161-176.

Verschillen in het belang van financiële motieven
Op basis van de enquêtes blijken verbondenheid (r=-.28; p<.01) en overgave (r=-.17;
p<.05) samen te hangen met lagere verwachte of ervaren kosten als gevolg van het rookverbod, terwijl weerstand (r=.26) en omzeiling (r=.35) juist samenhangen met hogere
92 Er is een samenhang tussen het ontvangen van boetes en een kleinere ingeschatte pakkans (r=-.51;
p<.01).

69

Hoofdstuk 6

verwachte kosten (p<.01). Bij weerstand en omzeiling blijken de kosten als gevolg van het
rookverbod het meest van belang. Onthechting hangt niet samen met de ervaren kosten van
het rookverbod.
Uit de interviews blijkt dat de kosten die caféhouders ervaren als gevolg van het rookverbod
een belangrijke rol kunnen spelen in hun houding ten aanzien van het rookverbod. Geïnterviewde caféhouders met een hogere score op verbondenheid nuanceren deze kosten. Zo
geven zij bijvoorbeeld aan: “Ik ben wel klanten verloren, maar die zijn op de vingers van
twee handen te tellen” (R1) en “Wij zijn eigenlijk maar twee klanten kwijt, een oom en een
neef van mij die fanatiek roken” (R2). Caféhouders die gekenmerkt worden door een lagere
score op verbondenheid schetsen een ander beeld. Zo zag een van de caféhouders “een
omzetverlies van dertig tot veertig procent in twee of drie maanden tijd” (R20).
Dit verschil tussen cafés komt ook naar voren wanneer het rookverbod als ‘pijnpunt’ wordt
vergeleken met de economische recessie. In de interviews valt op dat caféhouders met een
hoge score op verbondenheid minder vaak geneigd zijn om het rookverbod te zien als oorzaak voor omzetverlies en een verlies aan klanten. Zo geven zij bijvoorbeeld aan: “Ik denk
dat de economische recessie erger meetelt dan het rookverbod” (R2). Andere caféhouders
zijn echter minder optimistisch, zeker met betrekking tot het (destijds) aankomende rookverbod zonder uitzonderingen voor kleine cafés. Zo zegt een van hen: “Je zit natuurlijk
al met een economische recessie en als je dan ook nog eens dat rookbeleid erdoor gaat
persen, kan je er donder op zeggen dat heel veel cafés om gaan vallen” (R18). Een andere
caféhouder is even pessimistisch: “Als ik er op een gegeven moment na vier weken achter
kom dat ik het gas, water en licht niet kan betalen, omdat ik het geld thuis nodig heb om
mijn kinderen eten te geven, dan lopen mijn schulden op. Ik ben dan twee of drie maanden
aan het klungelen en dat zit ik met veertigduizend euro schuld en ga ik alsnog naar de
filistijnen” (R22).
Een belangrijk argument in deze opmerkingen over kosten, is de oneerlijke concurrentie
die door sommige geïnterviewde caféhouders wordt ervaren: “Omdat binnen de cafésector
enkele cafés de asbakken weer snel terugplaatsten, werden weer anderen ook gedwongen
om ze terug te zetten” (R4). Ook de uitzonderingsregel voor kleine cafés werd door sommigen als oneerlijke concurrentie gezien: “De buurman van mij die is kleiner dan zeventig
vierkante meter en die mag laten roken en wij niet. Bij slecht weer kunnen ze dan niet roken
bij mij en gaan ze naar de buurman” (R12).
‘De besten blijven over en de gelukszoekers gaan weg’
De interviews geven ook een beeld van hoe caféhouders op elkaar en hun rookbeleid reageren. Met name caféhouders met een hoge score op verbondenheid vinden dat het rookverbod nageleefd moet worden. In de interviews spreken zij duidelijke taal in de richting
van de ‘andere’ cafés: “Ik vind het een zwaktebod van collega’s om roken dan toch weer
toe te staan, waarschijnlijk kunnen ze dat stukje omzet dan niet missen of gunnen ze het
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collega’s niet”(R4). Een andere caféhouder heeft het over ‘gelukszoekers’: “Ik denk dat we
ver boven onze stand leven, laten we heel eerlijk zijn, de eerste paar jaar gaat dat koppen
kosten en ik denk dat in de horeca de besten wel overblijven en de gelukszoekers weggaan”
(R2). Hoewel caféhouders dus het nalevingsgedrag van collega’s nauwlettend in de gaten
houden, blijkt uit de interviews dat klikken over overtredende collega’s als ‘not done’ wordt
gezien: “Ik vind het niet collegiaal, maar ga niet bij de NVWA melden dat bij mijn collega
gerookt mag worden” (R4) en “Ik ga mijn collega’s er niet bij lappen, dat doe ik niet, het is
hun verantwoordelijkheid en hoe zij daarmee omgaan moeten zij zelf weten” (R5).

6.5 Conclusie
Uit dit hoofdstuk blijkt dat er globaal twee soorten cafés worden onderscheiden: familiebedrijven of grand cafés met meer personeel tegenover de kleinere cafés die getypeerd
kunnen worden als ‘buurtcafés’. Deze cafés verschillen over het algemeen van elkaar wat
betreft werkervaring en beroepsachtergronden, het rookgedrag van hun uitbaters, het soort
klanten en de financiële afhankelijkheid van rookvoorzieningen. De verschillen tussen deze
twee soorten cafés worden weerspiegeld in de motiverende houdingen van hun uitbaters.
Verbondenheid komt vaker voor bij de familiebedrijven (grand cafés) terwijl weerstand,
onthechting en omzeiling vaker voorkomen bij de buurtcafés.
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Drie elementen van motiverende
houdingen

7.1 Inleiding
In hoofdstuk 3 is aangegeven dat de motiverende houdingen van caféhouders uit twee
elementen bestaan: hun houding ten opzichte van de handhaver (‘sociale afstand tot de
handhaver’) en hun houding ten opzichte van een specifieke wet of regel (‘steun voor de
wet’).
In dit hoofdstuk worden de houding ten opzichte van handhaving (NVWA) en de wetgeving
(rookverbod) verder ingekleurd. Daarnaast is gekeken of een houding ten opzichte van wetgeving in het algemeen (de ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’), als een derde element
kan bijdragen aan het beter begrijpen en onderscheiden van de motiverende houdingen van
caféhouders. Aan het slot van dit hoofdstuk worden deze elementen tegen elkaar afgezet en
wordt vastgesteld of de ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’ daadwerkelijk wat toevoegt
aan de motiverende houdingen van caféhouders.

7.2 Motiverende houdingen en ‘sociale afstand tot de handhaver’
De door caféhouders ervaren ‘sociale afstand tot de handhaver’ is vastgesteld door hen in
de enquête een aantal stellingen over de handhaver voor te leggen (in dit geval de NVWA).
Voorbeelden van stellingen zijn ‘Ik vertrouw de NVWA’ en ‘Ik respecteer de NVWA’. Een
hogere score betekent een kleinere ‘sociale afstand tot de handhaver’.
In Tabel 12 is de samenhang tussen motiverende houdingen en de ‘sociale afstand tot de
handhaver’ weergegeven. Zoals verwacht blijkt een hogere score op verbondenheid samen
te hangen met een kleinere ervaren ‘sociale afstand tot de handhaver’ (r=.41; p<.01). Dat
wil zeggen dat caféhouders met een hogere score op verbondenheid positiever tegenover de
handhaver staan.
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Tabel 12: De samenhang tussen motiverende houdingen en de ‘sociale afstand tot de handhaver’ (Pearson-correlatie)
Motiverende houding
(hoger)

Sociale afstand tot de handhaver
(kleiner)

Verbondenheid

.41 **

Overgave

.66 **

Weerstand

- .45 **

Onthechting

- .49 **

Omzeiling

- .30 **

* p <.05; ** p <.01; N varieert van 172-180.

Er lijken weinig problemen met de NVWA te zijn, want er wordt weinig over gesproken in
de interviews. Wel zijn geinterviewde cafehouders kritisch op de handhavingsactiviteiten
van de NVWA.93 “Als ze dan zeggen ‘plaats X is honderd procent rookvrij’, daar klopt natuurlijk helemaal niks van. Het enige café waar niet wordt gerookt, wordt gecontroleerd en
alle andere cafés, die slaan ze over. Dat kan natuurlijk niet” (R4).
Welwillende cafehouders kunnen in hun welwillendheid of intrinsieke motivatie om het
rookverbod na te leven worden aangetast wanneer ze de bejegening door de NVWA als
streng ervaren. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de volgende uitspraken van een geïnterviewde
cafehouder met een hoge score op verbondenheid. Hij stelde: ”Ik vind ze heel streng, je
wordt gelijk als boeman neergezet en krijgt een dikke boete. We hadden onze papieren net
na de start van het bedrijf een keer niet goed voor elkaar. In de eerste week kwamen ze
controleren en kregen we gelijk een dreigbrief. Dat vind ik een beetje overdreven” (R2). Dit
voorbeeld laat zien hoe verbondenheid kan omslaan in weerstand bij caféhouders wanneer
zij zich streng of onrechtvaardig behandeld voelen door de NVWA.
Nog meer dan verbondenheid wordt ook overgave gekenmerkt door een kleinere ervaren
‘sociale afstand tot de handhaver’ (r=.66; p<.01). De houding ten aanzien van de NVWA
is sterk gericht op samenwerking. Zo stelt een van de geïnterviewde caféhouders: “Ik heb
geen moeite met die jongens” (R7). Zelfs een caféhouder die vier boetes had gehad voor het
overtreden van het rookverbod hield een positieve toon: “Ze komen binnen, ze legitimeren
zich netjes en ze constateren of er gerookt wordt of niet. Er werd gerookt, dus we weten
dat we in overtreding zijn” (R6). Een goede typering van overgave komt naar voren uit
een interview met een caféhouder die eerder als kok werkte bij een bedrijf waar hij twee
mensen van de NVWA buiten had gezet: “Die stonden daarna echt iedere week op de stoep.
Als ze willen dan vinden ze echt altijd wat. Je kunt het beste gewoon meewerken” (R9).
93 Er is in de enquête ook gevraagd of caféhouders vinden dat de NVWA voldoende doet aan handhaving
van het rookverbod. Van de caféhouders vindt 58 procent dat de handhaving onvoldoende is. Van
caféhouders die hoog scoren op verbondenheid, vindt maar liefst 81 procent de handhaving onvoldoende.
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Een ander voorbeeld van overgave gaat over de inrichting van rookruimtes. Een van de
caféhouders illustreert hoe zijn contact verloopt met de NVWA, die bezwaar hadden tegen
de openstaande rookruimte. Hiermee geconfronteerd bij een inspectie zei hij ‘Och, ze hebben hem weer open laten staan.’ In het interview lichtte hij echter toe: “Maar ik laat hem
dus altijd openstaan omdat ik er anders geen zicht op kan hebben. Die rookruimte zuigt
300 kuub per uur af en als de deur dichtzit kan deze niet afzuigen. De deur moet dus open
om een fatsoenlijke afzuiging te hebben. De NVWA vond dat de deur dicht moest. Geen
probleem, ik zal er een haakje op maken” (R5). Dit voorbeeld laat duidelijk zien dat het
draagvlak voor het rookverbod gering is bij deze caféhouder en dat hij, als het even kan, zich
niet zo veel aantrekt van de handhavers.
Ook weerstand hangt samen met de ervaren ‘sociale afstand tot de handhaver’ (r=-.45;
p<.01). Overeenkomstig de verwachtingen is hier sprake van een grotere ervaren ‘sociale afstand tot de handhaver’ (zie Tabel 12). Dit heeft niet alleen te maken met boetes
die caféhouders hebben ontvangen (zie hoofdstuk 6), maar ook met de manier waarop de
werkwijze van de NVWA wordt ervaren. Een van de caféhouders spreekt zich kritisch uit
over de manier van inspecteren: “Ze hebben zich compleet niet kenbaar gemaakt. Dit soort
controles vind ik ver beneden alle peil. (...) Ik vind dat heel stiekem. Ik vind dat verkeerd
volk” (R12). Ook bij deze caféhoudster blijkt de manier waarop zij zich behandeld voelt door
de NVWA verzet op te roepen: “Op het moment dat ze jou gewoon met respect behandelen
en vriendelijk zijn, heeft het geen nut om daar ontzettend tegen in te gaan. Wanneer ze zich
niet kenbaar maken vind ik dat een stuk lastiger en eigenlijk een beetje onbeschoft” (R16).
Bij geïnterviewde caféhouders met een hoge score op weerstand is er veel kritiek op de
handhaving van het rookverbod. Echter, in vergelijking met verbondenheid gaat het hierbij
vaker om caféhouders die zich noodgedwongen aan het rookverbod houden en ook wensen
dat collega’s dat doen: “Van mij hoeven ze helemaal niet te handhaven natuurlijk, maar het
wordt erg oneerlijk zo. Ik ben nu zwaar beboet en dat kost me een hele hoop geld en hier
mag niet meer gerookt worden terwijl collega’s nog geen cent kwijt zijn en meer klanten
hebben omdat daar wel gerookt mag worden” (R13).
Net als bij weerstand hangt een hogere score op onthechting samen met een grotere
ervaren ‘sociale afstand tot de handhaver’ (r=.49; p<.01). Dit lijkt zich in de interviews
niet te vertalen in een kritische houding tegenover de NVWA. Er wordt in vrij neutrale
bewoordingen over de NVWA gesproken. De caféhouders in deze categorie hebben weinig
op- en aanmerkingen bij de werkwijze van de NVWA in verhouding tot cafehouders die
hoog scoren op weerstand. In tegenstelling tot de theoretische verwachtingen, blijkt ook
omzeiling gekenmerkt te worden door een grotere ervaren ‘sociale afstand tot de handhaver’ (r=.30; p<.01).
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7.3 Motiverende houdingen en ‘steun voor de wet’
In deze paragraaf komt het tweede element van motiverende houdingen aan bod: de ‘steun
voor de wet’ (in dit geval steun voor het rookverbod). Deze houding is in de enquête gemeten door caféhouders een aantal stellingen voor te leggen. Voorbeelden van stellingen zijn:
‘Werknemers in de horeca hebben recht op een rookvrije werkplek’, ‘Horeca-ondernemers
moeten hun eigen rookbeleid kunnen voeren’ en ‘Ook wanneer er weinig gecontroleerd
wordt, moet je het roken in je zaak niet toestaan’. Een hogere score betekent een grotere
ervaren ‘steun voor de wet’.
In de interviews is een nader onderscheid gemaakt tussen de doelen van het rookverbod
(het beschermen van het personeel en de volksgezondheid tegen de nadelige effecten van
roken en het verminderen van het aantal rokers) en het rookverbod als maatregel. Sommige caféhouders zijn kritisch over het rookverbod als maatregel, maar zijn positief over de
doelen die de overheid probeert te realiseren met het rookverbod.
In Tabel 13 is de samenhang tussen motiverende houdingen en ‘steun voor de wet’ weergegeven. Uit de enquêteresultaten blijkt dat verbondenheid, overeenkomstig de verwachtingen, sterk positief samenhangt met een grotere ervaren ‘steun voor de wet’ (r=.81; p<.01).
Deze positieve houding ten aanzien van de wetgeving blijkt ook uit enkele reacties in de
interviews op het voornemen van het kabinet om een algeheel rookverbod in te voeren: ”Ik
ben altijd al tegenstander van roken geweest, dus ben er heel blij mee” (R1), en: “Geweldig,
ik heb direct een mailtje gestuurd naar diegene die de motie heeft ingediend, om haar een
steuntje in de rug te geven” (R4).
Tabel 13: De samenhang tussen motiverende houdingen en de ‘steun voor de wet’ (Pearson-correlatie)
Motiverende houding
(hoger)

Steun voor de wet
(groter)

Verbondenheid

.81 **

Overgave
Weerstand

.32 **
- .51 **

Onthechting

- .44 **

Omzeiling

- .69 **

* p <.05; ** p <.01; N varieert van 171-186.

Verbondenheid wordt gekenmerkt door positieve woorden met betrekking tot de doelen
van het rookverbod. Zo legt een geïnterviewde caféhouder het verschil uit tussen roken en
drinken: “Kijk, als jij bier drinkt en het is ongezond dan tast dat jouw lichaam aan en niet
dat van mij, maar als jij rookt tast dat ook mijn lichaam aan en dus is het voor veel mensen
die niet roken natuurlijk een stuk gezonder” (R2). Het doel om personeel te beschermen
wordt soms expliciet gesteund. Zo stelt een geïnterviewde caféhouder: “Waarom zou je
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horecamedewerkers niet beschermen en iemand die in de supermarkt werkt wel?” (R4).
Andere eigenaren zijn blij dat ze ‘van die vieze lucht’ in hun café af zijn (R1).
Overgave hangt ook, maar wel minder dan verbondenheid, positief samen met een grotere
‘steun voor de wet’ (r=-32; p<.01). In de interviews kwamen kritische geluiden over het
rookverbod naar voren; overgave wordt duidelijk gekenmerkt door een lagere betrokkenheid bij het rookverbod. Dit blijkt onder andere uit de reacties op het voornemen van
het kabinet om een algeheel rookverbod in te voeren: “Dan maken ze alles kapot” (R7) en
“Belachelijk” (R8), zijn enkele van de reacties van geïnterviewde caféhouders. De reacties
van caféhouders op het rookverbod blijken minder positief dan die van cafehouders met
hoge scores op verbondenheid. Zo stelt een geïnterviewde caféhouder: “Wij waren op zich
helemaal niet tegen het rookverbod, al vonden we het wel een regeltje van de overheid”
(R6). Later in het gesprek blijkt hij er duidelijk niet achter te staan: “Als morgen de wet
wordt veranderd, staan de asbakken hier weer terug” (R6). Caféhouders zijn niet per se
kritisch over de doelen an sich, maar vooral over het realiseren van die doelen middels een
rookverbod. Het rookverbod wordt niet zonder meer als een goede manier gezien om de
eerder beschreven doelen te realiseren. Zo stelt een caféhouder: “Wat als je personeel zelf
rookt?” (R8) Een andere caféhouder bevraagt het doel van de overheid om middels het
rookverbod het roken te verminderen: “Qua gezondheid zit er wat in natuurlijk, maar ik
weet niet of je het roken stopt door het te verbieden in een café” (R10).
Weerstand hangt samen met een kleinere ervaren ‘steun voor de wet’ (r=-.51; p<.01);
dit komt overeen met de verwachtingen die in hoofdstuk 3 zijn geformuleerd. Typerend
voor weerstand is de volgende reactie van een geïnterviewde caféhouder die zegt al jaren
tegen het rookverbod aan het vechten te zijn: “Het is te gek voor woorden dat ik in mijn
eigen bedrijf niet kan beslissen wat er gebeurt” (R9). Een ander voorbeeld is illustratief:
“Belachelijke regel, ik kan me er gewoon niet in vinden. Ik hou me er nu aan, maar echt met
protest” (R16).
Wanneer er wordt gekeken naar de doelen van het rookverbod, blijkt dat er bij weerstand
net als bij overgave weinig steun is voor het doel om personeel te beschermen. Zo vraagt
een geïnterviewde caféhouder zich af waarom hij rokende personeelsleden moet beschermen: “Mijn personeel rookt allemaal en die zijn hier niet begonnen met roken, die rookten
al voordat ze hier kwamen werken” (R16). Veel van deze caféhouders erkennen de schadelijkheid van (mee)roken, maar geven ook direct aan dat het de mensen vrijstaat om zelf
een afweging te maken: “Mijn man rookte drie pakjes sigaretten op een dag, dat was zijn
probleem. Hij heeft er ook problemen mee gehad, hij is aan longkanker overleden, maar het
was zijn keus. Waar bemoeien ze zich mee?” (R14).
De geïnterviewde caféhouders zijn het niet per se oneens met de doelen waarmee het rookverbod is ingevoerd: “Ik vind roken de slechtste uitvinding van de wereld, dus daar sta ik
volledig achter, maar ze moeten het heel anders aan gaan pakken, ze moeten het niet zo
stap voor stap introduceren en de controles bij andere mensen neerleggen” (R12). Dezelfde
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caféhouder droeg zelf een oplossing aan: ”Zorg voor een alternatief voor dat roken, bijvoorbeeld dat elektrische roken. Als het gaat om verkeerde stoffen moet je zorgen dat je veilig
kunt roken” (R12). Een ander genoemd alternatief voor het rookverbod is het gebruik van
ventilatie (R9).
Wanneer naar het rookverbod als maatregel wordt gekeken zijn er voorbeelden van onderdelen van deze maatregel die verzet kunnen oproepen. Een van de geïnterviewde caféhouders
is bijvoorbeeld kritisch over de toewijzing van boetes bij overtreding van het rookverbod:
“Ik vind het vreselijk dat de eigenaar van de zaak de boete krijgt en de boete betaalt. Als ik
in een treinstel rook, krijg ik de boete en niet de NS, het is een ongelijkheid die niet prettig
is” (R11). Deze caféhouder verwijst daarnaast naar wetgeving in het buitenland die hij als
rechtvaardiger beschouwt, waarbij de roker beboet wordt en niet het café.
Een laatste kritiek op het rookverbod betreft de uitzondering voor kleine cafés zonder
personeel. Die regeling kan niet altijd op sympathie rekenen.94 Een van de geïnterviewde
caféhouders zegt bijvoorbeeld: “Mijn buurman is kleiner dan zeventig vierkante meter en
die mag laten roken, terwijl wij dat niet mogen” (R12). Volgens een van de caféhouders
leidt de uitzondering tot oneerlijke concurrentie: “Iedereen moet gelijk zijn, anders krijg je
oneerlijke concurrentie” (R2). Naast oneerlijke concurrentie wordt tot slot door een andere
caféhouder verwezen naar de onduidelijkheid van deze regeling: ”Hoe het nu geregeld is
met kleine cafés, dat wekt alleen maar verwarring” (R6).
Net als bij weerstand blijkt een hogere score op onthechting samen te hangen met een
kleinere ervaren ‘steun voor de wet’ (r=.44; p<.01); op dit punt verschillen deze twee
motiverende houdingen dus niet van elkaar. Hetzelfde beeld blijkt uit de interviews: ook
bij onthechting blijkt er een beperkte steun voor de doelen van het rookverbod te zijn.
Desalniettemin zijn er wat subtiele verschillen tussen weerstand en onthechting tussen de
geïnterviewde caféhouders.
Met name omtrent het doel om personeel te beschermen tegen meeroken verschilt men
van mening. Zo wordt bij onthechting bijvoorbeeld niet alleen verwezen naar de ‘onzinnigheid’ van het rookverbod omdat het eigen personeel rookt, maar zijn er ook voorbeelden
van geïnterviewde caféhouders die zich helemaal niet verantwoordelijk voelen voor de
gezondheid van hun personeel: “Als je je knieën en rug in orde wil houden dan word je
geen stratenmaker, als je hoogtevrees hebt, ga je ook niet in een hoogwerker aan de gang,
en als je niet in de rook wilt werken, ga je niet in de horeca werken” (R22). Een andere
caféhouder gebruikt hetzelfde argument: “Hetzelfde als dat je in de chemie gaat werken,
dan weet je ook dat je kans op besmetting hebt” (R21). Een uitspraak die illustratief is voor
94 Er is in de enquête aan caféhouders gevraagd in hoeverre het ‘een goed idee is om kleine cafés uit te
zonderen van het rookverbod’. Meer dan de helft (54%) vindt de uitzondering geen goed idee. Van
caféhouders die hoog scoren op verbondenheid, vindt 69% de uitzonderingsregel geen goed idee; bij
overgave en weerstand is dit beide 52%. Ook bij onthechting en omzeiling blijkt een substantieel deel
(respectievelijk 38% en 46%) negatief tegenover de uitzonderingsregel te staan.
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onthechting is van de volgende geïnterviewde caféhouder: “Het vervelende is dat ik niet kan
bepalen wat er in mijn eigen zaak gebeurt (...). Waar houdt de bemoeienis van de overheid
op?” (R22). In tegenstelling tot bij weerstand worden er in de interviews met caféhouders
die als ‘onthecht’ zijn aangemerkt, weinig alternatieven en suggesties voor verbetering van
het rookverbod gegeven.
Omzeiling kenmerkt zich ook door een kleinere ervaren ‘steun voor de wet’ (r=-.69; p<.01).
Deze kleinere steun blijkt onder meer uit een strategische kijk op wetgeving. Een van de
geïnterviewde caféhouders laat bijvoorbeeld weten dat iedere wet in theorie te omzeilen is:
“Er zijn regels die je probeert te handhaven, maar er zijn grijze gebieden, elke regel heeft
een grijs gebiedje aan de rand” (R5). Een andere caféhouder is van mening dat er genoeg
collega’s zijn die buiten de wet opereren: “Ik denk dat de meesten geen rokersruimte hebben en proberen om stiekem tussen de mazen in de wet door te glippen” (R18).
Er zijn voorbeelden van gedrag naar voren gekomen waarbij creatief en strategisch wordt
omgegaan met regelgeving en handhaving, gedragingen waar de motiverende houding omzeiling aan ten grondslag zou kunnen liggen. Een caféhouder die geen personeel in dienst
heeft vertelde bijvoorbeeld dat ze haar personeel had ontslagen om onder de uitzondering
te vallen (R23). Een andere caféhouder doet alsof hij onder de uitzondering valt: “Als ik de
deur dichtdoe ben ik kleiner dan zeventig vierkante meter, namelijk zestig vierkante meter”
(R15). In beide gevallen wordt gebruikgemaakt van de bestaande regelgeving.
Er zijn tevens voorbeelden waarbij niet de regelgeving, maar het voorkomen van boetes
bij inspecties de inzet is. De NVWA wordt dan om de tuin geleid, bijvoorbeeld door na
middernacht te laten roken. Een van de geïnterviewde caféhouders legt uit: “Veel horecaondernemers weten misschien helemaal niet zo verschrikkelijk veel van de wereld, maar
ze weten wel wanneer een ambtenaar stopt met werken. Dan denken ze, als de ambtenaar
ligt te slapen kan ik mijn asbak wel op tafel zetten” (R3).95 Een ander voorbeeld is het
onderlinge waarschuwen van caféhouders wanneer controleurs herkend worden. Dit
waarschuwen wordt soms op een grootschalige wijze aangepakt. Zo stelt een van de geïnterviewde caféhouders: “Wij hebben hier in X een belronde. Tegenwoordig hebben we zelfs
zo’n rokersgroep in Whatsapp en dan worden in één keer vijftig ondernemers gealarmeerd”
(R9). Een laatste voorbeeld is een caféhouder die samen met zijn klanten een ‘boetepot’
hanteert: de klanten en de caféhouder leggen gezamenlijk geld in waarvan eventuele boetes
betaald kunnen worden (R20).

95 Dat veel caféhouders na middernacht roken toestaan in hun café, wordt bevestigd door de studie van
Nagelhout et al. (2014).
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7.4 De ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’ als een derde element
van motiverende houdingen
Naast de houding ten opzichte van de NVWA (‘sociale afstand tot de handhaver’) en de houding ten opzichte van het rookverbod (‘steun voor de wet’) is in dit onderzoek nog een derde
element onderscheiden dat mogelijk een rol speelt bij motiverende houdingen. Het kan
bijvoorbeeld zo zijn dat mensen het niet zozeer oneens zijn met specifieke wetgeving (‘steun
voor de wet’), zoals het rookverbod, maar dat zij het in het algemeen niet zo nauw nemen
met wetgeving. Om invulling te geven aan deze houding is aangeknoopt bij onderzoek
van Tyler (2006) die dit geoperationaliseerd heeft als ‘de gevoelde verplichting de wet te
volgen’. Uit onderzoek blijkt dat ‘de gevoelde verplichting de wet te volgen een zelfstandige
invloed op naleving heeft (Hertogh, 2015, Tyler, 2006).
Braithwaite spreekt in een van haar onderzoeken over “enduring beliefs or worldviews
holding postures in place” (Braithwaite, 2009, p. 18). De ‘gevoelde verplichting de wet te
volgen’ zou gezien kunnen worden als een voorbeeld van een dergelijke stabiele waarde
of overtuiging. In deze paragraaf wordt onderzocht of de toevoeging van de ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’ als derde element, kan bijdragen aan het begrip van motiverende
houdingen.96
Net als in eerdere paragrafen is de eerste stap het vaststellen van de samenhang tussen dit
element en motiverende houdingen. Uit de analyse blijkt dat vier van de vijf motiverende
houdingen van caféhouders samenhangen met de ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’
(zie Tabel 14).
Tabel 14: Samenhang tussen motiverende houdingen en de ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’
(Pearson-correlatie)
Motiverende houding
(hoger)

De gevoelde verplichting de wet te volgen
(lager-hoger)

Verbondenheid

.49 **

Overgave

.12

Weerstand

- .17 *

Onthechting

- .40 **

Omzeiling

- .31 **

* p <.05; ** p <.01; N varieert van 173-189.

Verbondenheid hangt positief samen met de ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’ (r=.49;
p<.01). Dat wil zeggen dat caféhouders die hoog scoren op verbondenheid, aangeven zich
96 In deze paragraaf is, net als eerder in dit hoofdstuk, gebruikgemaakt van resultaten uit zowel de
enquête als de interviews.
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meer ‘verplicht voelen de wet te volgen’ (en vice versa). Zowel weerstand (r=-.17; p<.05),
onthechting (r=-.40; p<.01) als omzeiling (r=-.31; p<.01) hangen negatief samen met de
‘gevoelde verplichting de wet te volgen’. Caféhouders met een hoge score op een van deze
motiverende houdingen geven aan zich ‘minder verplicht te voelen de wet te volgen’ (en
vice versa).
De ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’ blijft op basis van de enquêteresultaten nog een
vrij abstract concept. Het is de vraag waaruit blijkt dat caféhouders zich in meer of mindere
mate aan de wet willen houden en welke factoren daarbij een rol spelen. Aan de hand van
het interviewmateriaal zal kort geschetst worden hoe de ‘gevoelde verplichting de wet te
volgen’ er in de praktijk uit kan zien.
Een van de vier enquêtestellingen waarmee de ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’ is
gemeten is: ‘Ik probeer me altijd aan de wet te houden, ook als ik het er niet mee eens ben’.
Een grote meerderheid van de caféhouders (67 procent) is het eens met deze stelling, terwijl
een klein deel (15 procent) het hiermee oneens is. Sommige geïnterviewde caféhouders
geven duidelijk aan dat je de wet hoort te volgen, omdat deze betrekking heeft op politieke
en democratische beslissingen. Zo stelt een caféhouder: “Als wetten door onze gekozen
regering zijn vastgesteld, dan moet je je daar wel aan houden, of je het er nu mee eens
bent of niet” (R5). Een andere geïnterviewde caféhouder, die zich eveneens neerlegt bij de
beslissingen van de regering, voegt daaraan toe dat verzet tegen wetgeving zinloos is: “Het
is nu eenmaal een wet, je kan hoog of laag springen maar je behoort toch de wet te volgen
omdat het nou eenmaal democratisch besloten is” (R11).
Er zijn ook voorbeelden van omstandigheden of houdingen van caféhouders die mogelijk
kunnen leiden tot een lagere ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’. Volgens een van de
geïnterviewde caféhouders is de overheidsbemoeienis te groot: “Laat iedereen voor zichzelf
uitmaken wat ie wil, ze verplichten je alles” (R14). Ook lijkt het invoeren van een nieuwe
wet niet per se te leiden tot een gedragsverandering bij caféhouders. Zo stelt een andere
geïnterviewde caféhouder: “Wanneer een wet wordt ingevoerd, wat voor wet dan ook, kan
ik niet zomaar zeggen dat ik het klakkeloos moet gaan doen” (R13). Er wordt verder verwezen naar omstandigheden waaronder wetgeving als minder dwingend wordt gezien en niet
geaccepteerd hoeft te worden. Zo gaf een caféhouder aan dat het rookverbod nog niet geldig
was zolang er nog rechtszaken waren: “Er waren toen nog mensen in beroep en zolang er
geen uitspraak van de rechter is, dan is die wet nog niet wettelijk van kracht” (R22).
Een van de geïnterviewde caféhouders grijpt de geringe politieke meerderheid aan waarmee
het rookverbod is aangenomen: “Een afspiegeling met twee zetels meer, dat is geen meerderheid. In andere landen is minimaal tweederde nodig om een wet aan te nemen” (R22).
Weer een andere caféhouder richt eveneens zijn pijlen op de politieke besluitvorming, maar
dan vooral op een gebrek aan inspraak: “Ik heb niet het idee dat er geluisterd wordt naar
wat wij te zeggen hebben, dit is een onderonsje tussen de ChristenUnie, VVD en PvdA, en
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is al beklonken in een soort ruilhandel. Wat horeca-ondernemers vinden, interesseert ze
helemaal niets” (R18).

7.5 Het (relatieve) belang van de ‘gevoelde verplichting de wet te
volgen’
Uit dit hoofdstuk is gebleken dat naast de ervaren ‘sociale afstand tot de handhaver’ en
de ‘steun voor de wet’ ook de ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’ een rol speelt in de
motiverende houdingen van caféhouders. Met andere woorden, naast de sociale afstand
tot de NVWA en de steun voor het rookverbod blijkt dat ook het gevoel dat wetgeving in
het algemeen nageleefd moet worden een rol speelt binnen de motiverende houdingen van
caféhouders.
Hoe groot het relatieve belang van de ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’ in motiverende
houdingen is, kan niet vastgesteld worden met de analyses die tot nu toe zijn uitgevoerd. Om
te bekijken of de ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’ een zelfstandige samenhang met
motiverende houdingen heeft, moeten alle elementen tegelijkertijd in een analyse worden
meegenomen. Als de ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’ dan nog steeds een rol speelt
bij één of meer motiverende houdingen, kan gesproken worden van een daadwerkelijke
(robuuste) toevoeging aan de theoretische benadering van Braithwaite.
Door naar het relatieve belang van de drie elementen te kijken, wordt niet alleen de zelfstandige invloed van de ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’ vastgesteld, maar wordt
tevens inzicht verkregen in het onderlinge belang van de andere twee elementen. In onderzoeken naar motiverende houdingen hebben Braithwaite en anderen zich beperkt tot
het presenteren van (bivariate) samenhangen tussen bijvoorbeeld ‘steun voor de wet’ en
verbondenheid en overgave, en samenhangen tussen ‘sociale afstand tot de handhaver’
en verbondenheid en overgave (bijvoorbeeld Braithwaite, 2009; Murphy, Tyler & Curtis,
2009; Murphy & Cherney, 2011).
Er zijn aanwijzingen, zoals ook aan de orde gekomen in hoofdstuk 3, dat bij verbondenheid
bijvoorbeeld de ervaren ‘steun voor de wet’ belangrijker is dan de ervaren ‘sociale afstand
tot de handhaver’, terwijl bij overgave juist de ervaren ‘sociale afstand tot de handhaver’
belangrijker is (Braithwaite, 2009). In dit onderzoek is het relatieve belang van de drie
elementen vastgesteld door middel van een aantal regressieanalyses (zie Tabel 15). 97,98
Op basis van deze analyses blijkt dat verbondenheid door twee elementen wordt bepaald.
Naast de grotere ervaren ‘steun voor de wet’ (β=.56; p<.01), speelt ook de hogere ‘gevoelde
verplichting de wet te volgen’ een belangrijke rol (β=.27; p<.01) bij verbondenheid. Dat
97 De volledige regressieanalyses staan vermeld in Bijlage 10.
98 Er is tevens gecontroleerd voor andere motiverende houdingen en achtergrondvariabelen.
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wil zeggen dat niet alleen specifieke wetgeving (het rookverbod), maar ook de wetgeving in
het algemeen eerder door caféhouders gevolgd wordt bij verbondenheid. Daarnaast blijkt
dat de ervaren ‘sociale afstand tot de handhaver’ (β=.00) geen rol speelt bij verbondenheid
(p>.05).
Bij overgave speelt alleen een kleinere ervaren ‘sociale afstand tot de handhaver’ (β=.60;
p<.01) een belangrijke rol. De ervaren ‘steun voor de wet’ (β=-.02) en de ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’ (β=-.07) blijken bij overgave geen rol te spelen (p>.05).
Ook voor weerstand komt een preciezer beeld naar voren wanneer meerdere elementen
tegelijkertijd in de analyse worden meegenomen. Weerstand wordt gekenmerkt door een
kleinere ervaren ‘steun voor de wet’ (β=-.17; p<.05) en niet door de ervaren ‘sociale afstand
tot de handhaver’ (β=-.03; p>.05) of de ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’ (β=.09;
p>.05).
Met behulp van deze analyse kan bovendien onthechting duidelijk onderscheiden worden
van weerstand. Voor onthechting blijken vooral de grotere ervaren ‘sociale afstand tot de
handhaver’ (β=-.38; p<.01) en de lagere ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’ (β=-.15;
p<.05) van belang. In tegenstelling tot bij weerstand speelt de ervaren ‘steun voor de wet’
geen rol (β=-.02; p>.05).
Tot slot blijkt bij omzeiling alleen de kleinere ervaren ‘steun voor de wet’ van belang te zijn
(β=-.55; p<.01). De ervaren ‘sociale afstand tot de handhaver’ (β=.02) en de ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’ (β=-.07) blijken geen rol te spelen (p>.05). Dit is een belangrijk
verschil met onthechting, waarbij de lagere ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’ en de
kleinere ‘sociale afstand tot de handhaver’ een belangrijke rol spelen. Dit is een aanwijzing
dat omzeiling zich in dit geval waarschijnlijk beperkt tot het rookverbod (een specifieke
regel), en niet zozeer tot het ondermijnen van wetgeving in het algemeen.
Tabel 15: Regressie van drie elementen op motiverende houdingen (arcering benadrukt statistische significantie).
Bestanddeel
Sociale afstand tot de
handhaver

Verbondenheid Overgave Weerstand Onthechting Omzeiling
.00

.60 **

-.03

Steun voor de wet

.56 **

-.02

Gevoelde verplichting de
wet te volgen

.27 **

-.07
.50

Adjusted R²

.73

-.38 **

.02

-.17 **

-.02

-.55 **

.09

-.15 *

-.07

.42

.44

.47

* p <.05; ** p <.01; N = 208 (stapsgewijze regressie, ontbrekende waarden vervangen door gemiddelde).
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7.6 Conclusie
Bij Braithwaite bestaan motiverende houdingen uit twee elementen: de ervaren ‘sociale
afstand tot de handhaver’ en de ervaren ‘steun voor de wet’. In dit hoofdstuk is gekeken of
een bredere invulling van wetgeving, hier ingevuld met de ‘gevoelde verplichting de wet te
volgen’ wat zou kunnen toevoegen aan de motiverende houdingen van caféhouders.
Uit dit hoofdstuk blijkt dat een bredere invulling van ‘wetgeving’ daadwerkelijk wat toevoegt aan de benadering van motiverende houdingen. De bij caféhouders ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’ blijkt onder controle voor andere elementen en verklaringen nog
steeds belangrijk bij twee motiverende houdingen: in positieve zin bij verbondenheid en in
negatieve zin bij onthechting. Dit duidt erop dat ‘verbonden caféhouders’ het rookverbod
niet alleen maar volgen omdat ze het een goede regel vinden, maar ook omdat ze in het
algemeen vinden dat wetgeving gevolgd zou moeten worden. Bij onthechting is niet zozeer
de ontevredenheid over het rookverbod als regel kenmerkend, maar vooral de neiging om
wetgeving in het algemeen niet te willen volgen.
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Conclusies en een blik op de toekomst

8.1 Inleiding
Sinds 1 juli 2008 is een rookverbod van kracht in de Nederlandse horeca. Grote delen van
de horeca werden bijna geheel rookvrij na invoering van deze nieuwe wetgeving. In hotels
en restaurants werd bijvoorbeeld een bijna honderd procent naleving bereikt. Voor cafés
liep het anders; twee jaar na invoering bleek de helft van de cafés het rookverbod nog te
overtreden. Deze lage naleving in cafés vormde het startpunt voor dit onderzoek.
Waarom worden bepaalde regels door sommige mensen wel nageleefd terwijl anderen
zich niet aan die regels houden? In dit onderzoek is er gefocust op de praktijksituatie; er is
gekeken naar de werkvloer, waar mensen dagelijks met de regels te maken hebben. Er is, in
andere woorden, gekozen voor een perspectief van ‘onderop’. Hierin staan de caféhouders
centraal, die in de discussie over het rookverbod veelvuldig voorbij zijn gekomen in de
media. Ondanks alle media-aandacht is er echter maar weinig bekend over de motieven
van caféhouders om het rookverbod te overtreden of juist na te leven. Dit heeft geleid tot de
centrale onderzoeksvraag:
Hoe kan de geringe mate van naleving van het rookverbod door Nederlandse
caféhouders worden verklaard?
Er is voor de beantwoording van deze onderzoeksvraag aansluiting gezocht bij de theoretische benadering van Valerie Braithwaite (2003, 2009, 2011) die uitgaat van ‘motiverende
houdingen’. Deze benadering is eerder toegepast op uiteenlopende beleidsterreinen zoals
verpleeghuizen, landbouwbedrijven, veiligheid op de werkplek en belastingwetgeving en is
daar vruchtbaar gebleken. In dit onderzoek wordt deze benadering voor het eerst toegepast
in Nederland en op het terrein van een rookverbod.
Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek en wat betekenen ze voor onderzoeken naar motiverende houdingen en nalevingsmotieven? In dit hoofdstuk wordt de balans
opgemaakt: de resultaten zullen kort worden samengevat, waaruit vervolgens de conclusies
van dit onderzoek getrokken zullen worden. Daarnaast zal aangegeven worden wat de
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onderzoeksresultaten toevoegen aan de theoretische benadering van Braithwaite en wordt
ingegaan op de lessen die hieruit getrokken kunnen worden voor de praktijk. Tot slot zal
in dit hoofdstuk aandacht zijn voor enkele beperkingen van dit onderzoek en zullen enkele
suggesties voor vervolgonderzoek worden gegeven. In het nawoord wordt vooruitgeblikt op
de actualiteit en toekomst van het rookverbod in Nederlandse cafés.

8.2 Achtergronden, theoretisch kader en opzet van het onderzoek
Het rookverbod in cafés is tot stand gekomen in een rumoerige politieke, juridische en
maatschappelijke omgeving, met veel beleidswisselingen en uiteenlopende uitspraken van
rechters. Toen in 2004 een rookverbod op werkplekken werd ingevoerd, was de horeca
aanvankelijk vrijgesteld. Van de horeca werd echter wel verwacht via zelfregulering een
eerste stap te zetten naar een rookvrije sector. Uiteindelijk koos een nieuwe regering ervoor
de zelfregulering te beëindigen en per juli 2008 een algeheel rookverbod in de horeca in te
voeren. Dit rookverbod was in de meeste sectoren succesvol, maar in cafés was er sprake
van een geringe naleving van deze nieuwe maatregel. De overtredingen van het rookverbod
bleken niet incidenteel en onbewust, getuige het verzet tegen het rookverbod. Al snel werden
twee cafés strafrechtelijk vervolgd. Na een aantal rechtszaken met wisselende uitspraken,
werd het rookverbod in de horeca rechtsgeldig verklaard (2010).
Ondanks deze uitspraak kondigde een nieuwe regering een verandering van deze wetgeving
aan: cafés zonder personeel die kleiner waren dan zeventig vierkante meter en waarbij de
zaak bestond uit één horecalokaliteit, werden uitgezonderd van het rookverbod. Een andere
vereiste was dat de bedrijfsvoering uitsluitend gericht moest zijn op het verstrekken van
drank (kleine hapjes waren toegestaan, maar het voeren van een menukaart niet). Deze
aanpassing van het rookverbod werd van kracht op 11 juli 2011. Deze situatie is het (juridisch) kader waarbinnen dit onderzoek is uitgevoerd.
Theoretisch kader en opzet van het onderzoek
Om de naleving van het rookverbod te verklaren is aansluiting gezocht bij de theoretische
benadering van Valerie Braithwaite (2003, 2009, 2011), die uitgaat van ‘motiverende
houdingen’. Motiverende houdingen laten zien hoe mensen of bedrijven zich positioneren
ten opzichte van handhaving en wetgeving. Braithwaite onderscheidt vijf motiverende
houdingen: commitment, capitulation, resistance, disengagement en game-playing. In
dit onderzoek zijn deze vertaald als verbondenheid, overgave, weerstand, onthechting en
omzeiling.
Op basis van eerder onderzoek werd verwacht dat verbondenheid en overgave zullen
samenhangen met een hogere mate van naleving, terwijl weerstand, onthechting en omzeiling samenhangen met een lagere mate van naleving (Bartel & Baclay, 2011; Braithwaite
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et al.,1994; Braithwaite 2003, 2009, 2011). Naast dat dit onderzoek gericht was op het
verklaren van naleving, is ook aandacht besteed aan het vergroten van het inzicht in wat
motiverende houdingen zijn en hoe ze zijn samengesteld. Motiverende houdingen bestaan
in ieder geval uit twee elementen: de ‘sociale afstand tot de handhaver’ en de ‘steun voor de
wet’ (binnen dit onderzoek worden met de handhaver en de wet respectievelijk de NVWA
en het rookverbod bedoeld). In dit onderzoek is gekeken of hier een derde element aan
toegevoegd kan worden; de houding ten opzichte van wetgeving zou namelijk eveneens
een rol kunnen spelen bij motiverende houdingen. Er is daarom gekeken of de ‘gevoelde
verplichting de wet te volgen’ (Tyler 2006) kan bijdragen aan een nadere invulling van
motiverende houdingen.
De belangrijkste methode in het onderzoek is een internet-enquête onder horeca-ondernemers. Zij zijn aselect geselecteerd uit adressenbestanden van de Kamer van Koophandel en
vervolgens per brief benaderd om de enquête in te vullen. De enquête is ingevuld door 428
caféhouders (24 procent) en 245 restauranthouders (14 procent). Uit deze steekproeven
(de ‘respons’) zijn bedrijven verwijderd die niet als café of restaurant opgevat kunnen
worden en is een aanvullende categorie tot stand gekomen, namelijk eetcafés. Caféhouders
staan centraal in dit onderzoek (N=209), maar ter vergelijking zijn ook eetcafés (N=223)
en restaurants (N=151) onderzocht. In tegenstelling tot bij cafés, is er bij deze bedrijven
sprake van een hoge mate van naleving van het rookverbod. Op basis van de uitkomsten
van de enquête zijn 23 caféhouders op een doelgerichte manier geselecteerd (onder andere
op basis van hun motiverende houding) en op locatie geïnterviewd. De resultaten van de
interviews zijn gebruikt als aanvulling op de kwantitatieve uitkomsten van dit onderzoek.

8.3 Conclusies
De naleving van het rookverbod in cafés
De eerste vraag die met dit onderzoek is beantwoord, luidt: ‘In welke mate wordt het
rookverbod nageleefd door Nederlands caféhouders?’ Uit dit onderzoek blijkt dat
het merendeel van de caféhouders in het najaar van 2012 aangeeft zich aan het rookverbod
te houden (63 procent), maar ook dat een substantieel deel (37 procent) zegt zich niks aan
te trekken van het verbod. Ter vergelijking is ook de naleving van eetcafés en restaurants
onder de loep genomen. Dit onderzoek bevestigt de verschillen in de mate van naleving
tussen deze bedrijven: het overgrote deel van de eetcaféhouders en een nog groter deel van
de restauranthouders (respectievelijk 80 en 98 procent) houdt zich aan het rookverbod,
terwijl slechts een kleine minderheid (20 en 2 procent) dat niet doet.
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Motiverende houdingen als verklaring voor de mate van naleving van het
rookverbod
De tweede onderzoeksvraag gaat over het verklaren van naleving: ‘In hoeverre kan de
naleving van het rookverbod worden verklaard door motiverende houdingen
van caféhouders?’ De benadering van Braithwaite blijkt goed toepasbaar op het rookverbod in cafés. Alle vijf de motiverende houdingen zijn aangetroffen bij caféhouders.
Uit het onderzoek blijkt verder dat weerstand, onthechting en omzeiling relatief vaak
voorkomen bij caféhouders (respectievelijk 58, 29 en 47 procent). Een vergelijking met
restaurants laat zien dat daar juist het tegenovergestelde aan de hand is: bij deze horecaondernemers komen juist verbondenheid en overgave veel voor (respectievelijk 78 en 43
procent).
Volgens de theoretische verwachtingen zouden verbondenheid en overgave met een hogere
mate van naleving samenhangen, terwijl weerstand, onthechting en omzeiling zouden correleren met een lagere mate van naleving van het rookverbod in cafés. Deze verwachtingen
zijn grotendeels bevestigd. Bij verbondenheid is er sprake van een hogere mate van naleving, bij onthechting en omzeiling juist van een lagere mate van naleving. Uitzonderingen
zijn overgave, dat samenhangt met een lagere mate van naleving, en weerstand, waarvan
geen samenhang met de mate van naleving is gevonden. Voor weerstand kan het resultaat
verklaard worden door de strengere toets die is uitgevoerd in dit onderzoek in vergelijking
met de onderzoeken van Braitwaite; voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van regressie,
terwijl Braitwaite voornamelijk gebruik maakt van correlaties. Voor overgave is het resultaat moeilijker te verklaren. Overgave komt betrekkelijk weinig voor bij caféhouders. De
polarisatie rond het rookverbod lijkt een ‘subtiele’ tussencategorie voor het verklaren van
naleving in de weg te staan. Voorts lijkt er op basis van de interviews ook sprake te zijn
van ogenschijnlijk welwillende caféhouders die handhavers geruststellen, maar uiteindelijk
toch doen wat ze zelf willen wanneer de handhavers weer zijn vertrokken.
Het ene café is het andere niet
In dit onderzoek is ook gekeken welke factoren of achtergrondvariabelen bij het rookverbod
in de horeca kunnen helpen om de motiverende houdingen van caféhouders te begrijpen.
De derde onderzoeksvraag heeft hier betrekking op: ‘Wat is de relatie tussen de achtergrondkenmerken van caféhouders en hun motiverende houdingen?’ De verschillende contextuele factoren zijn onderverdeeld in kenmerken van de cafés, kenmerken
van de caféhouders zelf en instrumentele motieven. Een kenmerk van cafés is bijvoorbeeld
de grootte van de horecagelegenheid en een kenmerk van caféhouders is hun persoonlijke
rookgedrag. Boetes en ervaren kosten als gevolg van het rookverbod worden tot slot tot de
instrumentele motieven gerekend.
Het soort café blijkt gerelateerd te zijn aan de motiverende houdingen van de uitbater(s).
Zo zijn caféhouders met een hogere score op verbondenheid en overgave doorgaans meer
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ervaren ondernemers die al langer in het bezit zijn van hun bedrijf. Hun cafés zijn te typeren
als grand cafés of familiebedrijven. Zij blijken het gemakkelijker te vinden om hun klanten
aan te spreken op het rookverbod en deze ‘ervaren caféhouders’ zijn dan ook zelden beboet
voor overtreding van het rookverbod. Daarentegen zijn caféhouders die hoog scoren op
weerstand, onthechting en omzeiling vaak relatief kort in het bezit van hun zaak. Het lijkt
hier meer om buurtcafés te gaan, waarbij de eigenaar ‘in het vak is gerold’. Ten opzichte
van de meer ervaren caféhouders hebben zij vaker een vaste en rokende klantenkring en
roken zij ook vaker zelf. Zij vinden het verder moeilijker om klanten aan te spreken op het
rookverbod en zijn vaker beboet voor overtreding(en) ervan.
Daarnaast blijkt verbondenheid vaker voor te komen bij grotere zaken (met meer medewerkers) die minder financiële problemen ervaren als gevolg van het rookverbod. De eigenaren
van deze cafés hebben minder vaak ventilatie in de zaak, maar bezitten wel veelal een verwarmd terras. Het betreft hier vaak niet-rokende caféhouders. Caféhouders met een hoge
score op weerstand en omzeiling ervaren daarentegen juist meer kosten als gevolg van het
rookverbod en zijn relatief vaak beboet voor overtreding van het rookverbod. Onthechting,
tot slot, hangt veelal samen met het ontbreken van rookvoorzieningen. Deze motiverende
houding valt vooral op doordat deze slechts sporadisch samenhangt met de gepresenteerde
contextuele factoren.
Motiverende houdingen en drie elementen
Om het inzicht in motiverende houdingen te vergroten is er tevens gekeken naar de twee
elementen van motiverende houdingen, de ‘sociale afstand tot de handhaver’ en de ‘steun
voor de wet’. Op geleide van eerdere onderzoeken (Hertogh, 2015; Tyler, 2006) is daar nog
een derde element aan toegevoegd, de ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’ (een houding
ten opzichte van wetgeving in het algemeen en de bereidheid die te volgen). De volgende
onderzoeksvraag hangt hiermee samen: ‘Wat is de relatie tussen de motiverende
houdingen van caféhouders en hun opvattingen over wetgeving en handhaving?’
Uit het onderzoek blijkt dat de vijf motiverende houdingen van caféhouders goed ingekleurd
kunnen worden met de twee door Braithwaite onderscheiden elementen. Verbondenheid
en overgave onderscheiden zich ten opzichte van andere motiverende houdingen doordat
caféhouders weinig ‘sociale afstand tot de handhaver’ ervaren. Het verschil tussen deze
twee motiverende houdingen is subtiel: bij verbondenheid is er een grotere ‘steun voor de
wet’, terwijl deze steun bij overgave niet is gevonden.
Weerstand en onthechting kenmerken zich door een grotere ‘sociale afstand tot de handhaver’ en een kleinere ‘steun voor de wet’. Het verschil tussen beide motiverende houdingen
betreft de kritische insteek van de caféhouders: in de interviews geven ‘weerstandige’
caféhouders suggesties ter verbetering of verandering van het rookverbod (de wet) of van
de werkwijze van de NVWA (de handhaver); bij onthechting daarentegen worden zelden
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dergelijke suggesties aangedragen. Omzeiling, tot slot, kenmerkt zich door de strategische
manier waarop met het rookverbod wordt omgegaan. Caféhouders met deze motiverende
houding ervaren een kleinere ‘steun voor de wet’, maar in tegenstelling tot caféhouders
met hoge scores op weerstand en onthechting ervaren zij niet per se een grotere ‘sociale
afstand tot de handhaver’. Uit de interviews blijkt dat deze houding zich mogelijk niet alleen
beperkt tot het creatief omgaan met de regel, maar ook tot uiting kan komen in het om
de tuin leiden van handhavers. Caféhouders staan in dat geval bijvoorbeeld roken toe na
middernacht, wanneer de handhavers niet aan het werk zijn.
In dit onderzoek is daarnaast gekeken of het toevoegen van de ‘gevoelde verplichting de
wet te volgen’ als derde element van waarde zou kunnen zijn voor het onderzoek naar
motiverende houdingen. Deze toevoeging blijkt vruchtbaar: de ‘gevoelde verplichting de
wet te volgen’ blijkt bij vier van de vijf motiverende houdingen een rol te spelen. Bij verbondenheid is er sprake van een hogere ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’, terwijl er bij
weerstand, onthechting en omzeiling juist sprake is van een lagere ‘gevoelde verplichting
de wet te volgen’. Bij overgave speelt de ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’ geen rol.
In de benadering van Braithwaite is het moeilijk om sommige motiverende houdingen
(bijvoorbeeld weerstand en onthechting) van elkaar te onderscheiden. De ‘gevoelde
verplichting de wet te volgen’ kan bijdragen aan een scherper empirisch onderscheid. Om
vast te stellen wat het relatieve belang van deze drie elementen bij de vijf motiverende
houdingen is, is een regressieanalyse uitgevoerd waarin deze drie elementen tegelijkertijd
zijn meegenomen. Deze aanvullende analyse heeft geleid tot duidelijke verschillen tussen
motiverende houdingen. Zo blijkt bij verbondenheid niet alleen de (hogere) ‘steun voor de
wet’ belangrijk, maar ook de (hogere) ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’. Dit betekent
dat niet alleen de steun voor het rookverbod belangrijk is, maar ook de algemene bereidheid
om wetgeving te volgen, ongeacht of men die specifieke wetgeving steunt of niet. De ‘sociale
afstand tot de handhaver’ speelt geen essentiële rol bij verbondenheid. Bij overgave komt
een andere verdeling naar voren: hierbij speelt uitsluitend de (kleinere) ‘sociale afstand
tot de handhaver’ een rol. De ‘steun voor de wet’ is hier niet belangrijk. Ook de ‘gevoelde
verplichting de wet te volgen’ is voor overgave niet van belang.
Bij weerstand blijkt alleen de (kleinere) ‘steun voor de wet’ nog een rol te spelen. De ‘sociale
afstand tot de handhaver’ en de ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’ blijken niet belangrijk te zijn voor deze motiverende houding. Bij onthechting daarentegen is niet zozeer de
(kleinere) ‘steun voor de wet’ belangrijk, maar zijn vooral de grotere ‘sociale afstand tot
de handhaver’ en de (lagere) ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’, doorslaggevend. Bij
onthechting gaat het dus niet zozeer om problemen met het rookverbod, maar meer om
een geringere bereidheid om wetgeving in algemene zin (ook buiten het rookverbod om) te
willen volgen. Omzeiling wordt, zoals verwacht, gekenmerkt door een kleinere ‘steun voor
de wet’. De ‘sociale afstand tot de handhaver’ en de ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’
spelen bij omzeiling geen rol.
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Deze resultaten laten zien dat motiverende houdingen bestaan uit een houding ten opzichte van handhaving (‘sociale afstand tot de handhaver) en een houding ten opzichte van
wetgeving (‘steun voor de wet), maar ook dat een bredere invulling van wetgeving (met
de ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’) bijdraagt aan het verklaren en begrijpen van
motiverende houdingen.

8.4 Theoretische aanvullingen op de benadering van Braithwaite
De voorlaatste vraag van dit onderzoek luidt: ‘Op welke manier kan dit onderzoek
de theoretische benadering van Braithwaite verrijken?’ De onderzoeken van Braithwaite zijn een vruchtbare manier gebleken om naleving op uiteenlopende beleidsterreinen te verklaren; het rookverbod kan daar met succes aan worden toegevoegd. De waarde
van de theoretische benadering blijkt onder meer uit het feit dat verschillende instanties,
zoals de Australische belastingdienst, haar hebben omarmd. Ondanks dat de benadering
van Braithwaite haar waarde reeds heeft bewezen kan op basis van dit onderzoek een viertal
aanvullingen die bijdragen aan een verdere verfijning van de theoretische benadering van
Braithwaite naar voren worden gebracht.
Een eerste verfijning betreft de kenmerken van verbondenheid en dientengevolge het
verschil tussen verbondenheid en overgave. Uit voorgaande studies blijkt zowel de ‘sociale
afstand tot de handhaver’ als de ‘steun voor de wet’ voor beide motiverende houdingen
even belangrijk te zijn (Murphy et al., 2009; Braithwaite, 1995, 2003). Dit onderzoek heeft
laten zien dat verbondenheid en overgave overduidelijk andere grondslagen hebben. Bij
verbondenheid blijkt vooral de ‘steun voor de wet’ belangrijk, terwijl bij overgave vooral
de ‘sociale afstand tot de handhaver’ belangrijk is. Een aanvullend verschil tussen beide
motiverende houdingen is dat verbondenheid niet alleen wordt bepaald door een grotere
steun voor een specifieke maatregel (‘steun voor de wet’), maar dat men tevens vindt dat
wetgeving in algemene zin gevolgd zou moeten worden (de ‘gevoelde verplichting de wet te
volgen’). Dit resultaat zou kunnen verklaren waarom de samenhang tussen verbondenheid
en een hogere mate van naleving consequent naar voren komt in andere empirische studies.
Een tweede verfijning is mogelijk nog relevanter. De verschillen tussen weerstand en onthechting zijn in veel gevallen empirisch lastig vast te stellen. De bruikbaarheid en relevantie
van motiverende houdingen nemen af wanneer deze onderling niet goed uit elkaar gehaald
kunnen worden. Dit onderzoek heeft laten zien dat er wel degelijk empirische verschillen
zijn tussen deze motiverende houdingen. Bij weerstand blijkt met name de (kleinere) ‘steun
voor de wet’ een grote rol te spelen, terwijl bij onthechting niet zozeer de ‘steun voor de wet’
een rol speelt, maar vooral de lagere ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’ en de grotere
‘sociale afstand tot de handhaver’
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Verscheidene studies hebben aangetoond dat handhavers bij onthechting, ondanks
verwoede inspanningen, weinig effectief zijn in het vergroten van de naleving, terwijl dezelfde aanpak bij weerstand juist wel tot een hogere naleving leidt (Braithwaite et al., 1994;
Murphy & Cherney, 2011; Murphy, 2014). De lagere ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’
die is aangetroffen bij onthechting zou de hardnekkigheid van dit type overtreders en de
ineffectiviteit van handhaving op dit punt kunnen verklaren. Vervolgonderzoek is nodig om
deze hypothese te toetsen.
Een derde verfijning heeft betrekking op het beter begrijpen van omzeiling en de verschillen
tussen omzeiling en onthechting. Het verschil tussen onthechting en omzeiling is scherper
naar voren gekomen in dit onderzoek. In theorie worden beide motiverende houdingen
gekenmerkt door een grote ‘sociale afstand tot de handhaver’. Dat is voor onthechting bevestigd, maar voor omzeiling niet. Dit onderzoek laat zien dat voor omzeiling niet zozeer de
(grotere) ‘sociale afstand tot de handhaver’ van belang is, maar dat juist de (kleinere) ‘steun
voor de wet’ doorslaggevend is. Daar komt bij dat bij omzeiling wordt gesproken van een
houding waarbij wetgeving wordt gezien als iets wat gebruikt kan worden voor eigen doeleinden. Deze instrumentele kijk op wetgeving wordt in dit onderzoek naar het rookverbod
bevestigd, maar in tegenstelling tot bij onthechting, lijkt het niet te gaan om een houding
ten opzichte van wetgeving in het algemeen (de ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’).
Dat wil zeggen dat omzeiling voornamelijk op een specifieke regel gericht lijkt te zijn (het
rookverbod) en niet zozeer op een breed scala aan regels op uiteenlopende beleidsterreinen.
Ook deze veronderstelling vereist nader onderzoek.

8.5 Betekenis van dit onderzoek voor de praktijk
Efficiënt inzetten van handhaving
Motiverende houdingen zijn niet alleen interessant voor wetenschappers en theoretici,
maar ook voor de handhavingspraktijk. De laatste vraag die in dit onderzoek is beantwoord
is: ‘Welke lessen kunnen uit de resultaten van dit onderzoek getrokken worden
voor de praktijk?’ Een van de voordelen van de theoretische benadering van motiverende
houdingen is dat op deze manier kennis wordt verkregen over burgers of ondernemers. Met
deze kennis kunnen handhavers of beleidsmakers hun voordeel doen.
Handhavingsinstanties hebben vaak beperkte middelen om te handhaven. Wanneer er
beperkte middelen zijn, is een doelgerichte inzet van handhaving belangrijk om resultaten
te kunnen behalen. Dit onderzoek heeft laten zien dat het ene horecabedrijf het andere
niet is. Eigenaren van verschillende soorten horecabedrijven (cafés, eetcafés, restaurants)
kijken verschillend tegen het rookverbod aan en verschillen in de mate waarin ze bereid zijn
om zich aan het rookverbod te houden.
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De geringere mate van naleving bij cafés wordt verklaard door het relatief veel voorkomen
van weerstand, onthechting en omzeiling bij caféhouders. De hogere mate van naleving bij
restaurants wordt daarentegen weerspiegeld in het relatief veel voorkomen van verbondenheid en overgave bij restauranthouders. Wanneer dit onderzoek aan de vooravond van de
invoering van het rookverbod zou zijn uitgevoerd, zou hoogstwaarschijnlijk naar voren zijn
gekomen dat het rookverbod aansluit bij de aanwezige normen van restauranthouders en
dat deze bedrijven zich vrijwillig aan het rookverbod (gaan) houden en weinig handhaving
behoeven. Onder caféhouders blijken de aanwezige normen juist tegen het rookverbod in te
gaan. Wanneer er weinig draagvlak voor wetgeving is, is juist intensieve handhaving vereist
om naleving af te dwingen (zie bijvoorbeeld Van Erp, 2005, p. 26). Er blijken verder niet alleen verschillen tussen cafés en restaurants te zijn, maar ook tussen cafés onderling. Uit dit
onderzoek blijkt dat vooral buurtcafés (kleine cafés met weinig personeel) om aandacht van
de handhaver te vragen, terwijl grote (familie)bedrijven zich aan het rookverbod houden.
Effectief inzetten van handhavingsinstrumenten
Motiverende houdingen laten niet alleen zien waar handhaving nodig is, maar geven ook
richting aan de keuze voor verschillende soorten handhavingsinstrumenten. Het gaat dan
met name om de keuze voor een meer overredende of meer bestraffende handhavingsstijl.
Verbondenheid is een motiverende houding die bij ongeveer de helft van de caféhouders
naar voren komt. Caféhouders met deze motiverende houding zullen zich naar verwachting
vrijwillig aan het rookverbod houden. Handhaving is voor caféhouders met deze motiverende houding niet essentieel om naleving te bereiken, al vinden ook ‘verbonden caféhouders’ het prettig om te zien dat er meer aan handhaving wordt gedaan en dat overtreders
van het rookverbod gepakt worden.99
Weerstand is de meest voorkomende motiverende houding onder caféhouders. Vanuit het
oogpunt van (effectieve) handhaving is dit een positief gegeven voor de handhaver: caféhouders met deze houding zijn namelijk gevoelig voor veranderingen in de werkwijze van
de handhaver of veranderingen in regelgeving. Een bestraffende aanpak zou hier averechts
kunnen werken, omdat caféhouders met deze motiverende houding wel betrokken (willen)
zijn bij de regelgeving. De NVWA zou dus bijvoorbeeld voorzichtig om moeten springen
met de inzet van ‘blind inspections’ bij dergelijke caféhouders: bij enkele geïnterviewde
caféhouders riep deze manier van inspecteren veel verzet op, mogelijk omdat zij het gevoel
hebben gewantrouwd te worden. Verder zou ook het afschaffen van de uitzondering van het
rookverbod (kleine cafés zonder personeel) de weerstand onder caféhouders kunnen verminderen. Uit de interviews is namelijk voren gekomen dat caféhouders kritisch zijn over
deze uitzondering: het leidt volgens caféhouders bijvoorbeeld tot oneerlijke concurrentie,
99 Overgave wordt hier buiten beschouwing gelaten omdat deze houding weinig voorkomt bij caféhouders.
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een verslechtering van de relatie met collega’s en ze vinden de regel lastig en onduidelijk
voor henzelf en moeilijk uit te leggen aan klanten.100
Omzeiling is een lastige houding voor handhavers. Caféhouders met deze motiverende
houding leven immers het rookverbod niet na en spelen een spelletje met de handhaver
en de regelgeving. Bij het rookverbod komt dit onder andere naar voren als het creatief
omgaan met de uitzondering van het rookverbod en het om de tuin leiden van de handhaver
door caféhouders, bijvoorbeeld door de zaak (onrechtmatig) te verkleinen of door te laten
roken na middernacht. Omzeiling vergt primair heldere wetgeving zonder ruimte of mazen
(zie onder andere McBarnet, 2003). De resultaten van dit onderzoek laten ook zien dat
alleen aanpassing van wetgeving niet genoeg is. Aanvullende handhavingsinspanningen
zijn vereist om tot minder omzeiling en een hogere mate van naleving te komen. Het vraagt
dan ook om een transparante handhaving, waarbij het duidelijk is dat overtreders gepakt
worden.
Bij onthechting rest de handhaver niet veel anders dan hard op te treden. Waar bij omzeiling
verandering van regelgeving mogelijk winst op zou kunnen leveren, is dat bij onthechting
minder te verwachten. Er lijkt bij onthechting sprake te zijn van een onverschilligheid die
zich niet beperkt tot het rookverbod. Er is, in tegenstelling tot bij weerstand, weinig behoefte aan een andere werkwijze van de handhaver. Deze stelling wordt ondersteund door
de lagere bereidheid wetgeving in algemene zin te volgen. Bij onthechting rest de handhaver
(theoretisch) vermoedelijk weinig anders dan het inzetten van de zwaarste straffen om het
gewenste gedrag te bereiken: het intrekken van de vergunning en het sluiten van het café. Dit
behoeft echter enige nuancering. Onthechting komt namelijk weinig voor bij caféhouders
en dus zouden handhavers voorzichtig moeten zijn met de inzet van dit ultieme middel. Het
onderzoek laat ook zien dat er caféhouders zijn die al meerdere boetes gehad hebben en
die aangeven de strijd zeker te zullen staken als zij bij een volgende overtreding hun zaak
zouden moeten sluiten. Er gaat dus zeker al een afschrikkende werking uit van deze ultieme
sanctie, ook wanneer die niet wordt ingezet. Dreigen kan daarom wellicht al voldoende
zijn. Daar komt bij dat caféhouders meerdere motiverende houdingen tegelijkertijd hebben
en dat er zelden uitsluitend sprake is van onthechting. In verhouding komen weerstand
en omzeiling vaker voor bij caféhouders. Sluiting is alleen nodig wanneer gereguleerden
nergens meer op reageren en daadwerkelijk onwelwillend zijn.

100 De cafés die onder de uitzondering vallen zullen niet blij zijn met de afschaffing van hun uitzonderingpositie.
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8.6 Beperkingen en suggesties voor vervolgonderzoek
Ondanks dat dit onderzoek veel nieuwe inzichten heeft opgeleverd, moet ook onderkend
worden dat er een aantal beperkingen kleeft aan dit onderzoek. Drie van die beperkingen
zullen nader worden toegelicht, namelijk de representativiteit, het gebruik van zelfgerapporteerde naleving en de causaliteit in dit onderzoek.
Non-respons en representativiteit
Om een zo representatief mogelijke steekproef te krijgen worden op aselecte wijze mensen
geselecteerd uit een onderzoekspopulatie. In dit onderzoek zijn caféhouders en restauranthouders ook aselect geselecteerd uit een adressenbestand. Een veelgehoorde en terechte
opmerking is dat een aselecte manier van selecteren op zichzelf nog niet leidt tot een representatieve steekproef. Een tussenliggend probleem is dat een groot deel van de mensen die
geselecteerd worden niet aan onderzoeken meewerkt. Ook dit onderzoek heeft te maken
gehad met non-respons.
Er is geprobeerd rekening te houden met de niet-optimale respons door de restaurants
(de categorie met de laagste respons) een bescheiden rol te geven in het onderzoek. Zo zijn
de restaurants alleen gebruikt om verschillen in motiverende houdingen te beschrijven.
Daarnaast is voor zowel cafés als voor restaurants op basis van de beschikbare gegevens een
inschatting gemaakt van de representativiteit. Daaruit blijkt dat de uiteindelijke respons
per provincie vergelijkbaar is met de verdeling in de steekproef en in de populatie van cafés
en restaurants. Ook blijkt dat de uitkomsten voor centrale variabelen in dit onderzoek
niet verschillen naar het moment van deelname (voor of na eerste herinnering) of naar de
manier van invullen (via internetcode per brief of via e-mail).
Ten slotte is de naleving van dit onderzoek vergeleken met de naleving in een ander onderzoek. Tegelijkertijd met dit onderzoek heeft onderzoeksbureau Intraval (2012) de naleving
van het rookverbod vastgesteld door in onder andere cafés, eetcafés en restaurants het nalevingsgedrag te observeren. Deze geobserveerde zaken zijn eveneens aselect geselecteerd.
De geobserveerde nalevingscijfers van Intraval zijn vergelijkbaar met de mate van naleving
in dit onderzoek. Representativiteit kan op basis van deze gegevens niet worden geclaimd,
maar er zijn ook geen concrete aanwijzingen dat nalevingsgerichte of niet-nalevingsgerichte
horeca-ondernemers over- of ondervertegenwoordigd zijn in dit onderzoek.
Naleving als zelfgerapporteerde naleving
In dit onderzoek is naleving onderzocht door caféhouders zelf te vragen naar hun rookbeleid
en de naleving van het rookverbod in hun bedrijf. Dit betekent dat er, in de afwezigheid van
een gedragsmeting, een beroep wordt gedaan op de eerlijkheid van horeca-ondernemers bij
het beantwoorden van deze nalevingsvragen. Een belangrijk punt van discussie daarbij is
de vraag in hoeverre deze zelfgerapporteerde naleving overeenkomt met de daadwerkelijke
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naleving door horeca-ondernemers. Het gevaar bestaat dat caféhouders sociaalwenselijke
antwoorden geven die een adequate afspiegeling van het werkelijke gedrag in de weg staan
(Holbrook, Green & Krosnick, 2003). Sociale wenselijkheid betekent dat respondenten
ertoe kunnen neigen om bepaalde houdingen of gedragingen te over- of te onderschatten
(Chung & Monroe, 2003). In het geval van caféhouders ligt het voor de hand dat, in verband
met mogelijke wettelijke gevolgen van het overtreden van het rookverbod, naleving wordt
overschat en niet-naleving wordt verzwegen of onderschat (zie bijvoorbeeld Lee, 1993). Het
gebruik van een internet-enquête geeft respondenten een groter gevoel van anonimiteit
(dat geldt ook voor dit onderzoek), waardoor de sociale wenselijkheid van antwoorden
afneemt (zie Tourangeau & Smith, 1996).
Uit de interviews blijkt verder dat het rookverbod niet per se een taboe is onder caféhouders. Het overtreden van het rookverbod wordt door die caféhouders veelal beschouwd als
een te verwaarlozen wetsovertreding. Bovendien blijkt dat er geringe verschillen zijn tussen
zelfgerapporteerde naleving in dit onderzoek, en de geobserveerde naleving uit het onderzoek van Intraval (2012). Ook een ander onderzoek dat zich expliciet richt op de validiteit
van zelfgerapporteerde naleving bij het rookverbod op Nederlandse werkplekken buiten
de horeca laat zien dat de uitgevoerde observaties en de zelfgerapporteerde naleving van
bedrijven grotendeels overeenkomen (Verdonk-Kleinjan et al., 2012). Op basis van deze
resultaten zijn er geen aanwijzingen om te twijfelen aan de betrouwbaarheid en de validiteit
van de wijze waarop naleving in dit onderzoek is vastgesteld.
Causaliteit in dit onderzoek
Op basis van het huidige onderzoeksdesign (één meetmoment) is het moeilijk vast te stellen of motiverende houdingen (onafhankelijke variabele) voorafgaan aan nalevingsgedrag
(afhankelijke variabele). Motiverende houdingen kunnen ook een rechtvaardiging achteraf
zijn. Dat wil zeggen dat caféhouders bijvoorbeeld eerst het rookverbod overtreden en vervolgens een rationalisatie voor hun gedrag construeren, die zij vervolgens niet alleen aan
hun klanten en aan de inspecteur van de NVWA kunnen vertellen, maar ook aan onderzoekers. Echter, ander onderzoek met meerdere meetmomenten suggereert dat motiverende
houdingen een voorspellende waarde hebben voor actueel én toekomstig nalevingsgedrag
(Braithwaite et al., 1994; Murphy, 2014). Dat maakt het weinig aannemelijk dat motiverende houdingen in alle gevallen volgen op het nalevingsgedrag.
Suggesties voor vervolgonderzoek
Een van de belangrijkste resultaten van dit onderzoek is het gegeven dat caféhouders niet
alleen het rookverbod overtreden omdat ze het oneens zijn met de regels van het rookverbod (‘steun voor de wet’), maar ook (deels) omdat ze zich niet verplicht voelen de wet
in algemene zin te volgen. Er is nog maar weinig bekend over de achtergronden van de
‘gevoelde verplichting de wet te volgen’. Is het bijvoorbeeld zo dat mensen die zich niet of
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minder verplicht voelen de wet te volgen, ook vaker door rood licht rijden of bepaalde zaken
niet opgeven bij de belastingdienst? Er is meer onderzoek nodig om te kijken in hoeverre
deze gevoelde verplichting ook daadwerkelijk iets zegt over hoe mensen met verschillende
soorten regelgeving en wetgeving omgaan.
Een ander interessant gegeven is het verschil tussen weerstand en onthechting. Uit de
literatuur blijkt dat een lage mate van naleving bij weerstand gemakkelijker omgezet kan
worden in een hogere mate van naleving dan bij onthechting. Sterker nog, bij onthechting
lijkt de naleving over langere tijd te verslechteren, ondanks inspanningen van handhavers
(Braithwaite et al., 1994). Een fatsoenlijke en respectvolle procedure (‘procedurele rechtvaardigheid’) lijkt bij weerstand bij te dragen aan een hogere mate van naleving, terwijl
deze bij onthechting geen effect heeft (Murphy et al., 2009; Murphy & Cherney, 2011;
Murphy, 2014). Er is nog weinig bekend over dit mechanisme. Dit onderzoek naar het rookverbod biedt ook hier aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. Zo blijkt er namelijk bij
onthechting, in tegenstelling tot bij weerstand, sprake van een lagere ‘gevoelde verplichting
de wet te volgen’. Dit lijkt dus niet alleen betrekking te hebben op het rookverbod, maar ook
een houding te zijn ten opzichte van wetgeving in het algemeen. Voor toekomstig onderzoek
zou het vruchtbaar kunnen zijn om te kijken of de ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’
van invloed is op de relatie tussen procedurele rechtvaardigheid en de mate van naleving.
Als mensen wetgeving in algemene zin niet willen volgen is het naar verwachting moeilijker
voor handhavers om gedrag te veranderen, zeker met zachte hand. Het testen van deze
hypothese vraagt om een onderzoek op een ander beleidsterrein, bij voorkeur op een terrein
waar veel contact is tussen gereguleerden en handhavers, zoals de sociale zekerheid (de
bijstand).

8.7 Een blik op de toekomst
Op moment van schrijven is het 2015, drie jaar nadat caféhouders aan dit onderzoek hebben
meegewerkt. Inmiddels is er het een en ander veranderd in de naleving van het rookverbod.
In het najaar van 2012 bleek 63 procent van de cafés zich aan het rookverbod te houden
(Intraval, 2012b). In het jaar daarop (voorjaar 2013 en najaar 2013) bleek de naleving van
het rookverbod verder gestegen te zijn naar 68 en 71 procent (Intraval 2013a, 2013b). Deze
trend zette zich het jaar daarop in een sterkere mate voort: eind 2014 bleek 82 procent van
de cafés zich aan het rookverbod te houden (Intraval, 2014b). Bij de meest recente meting
(voorjaar 2015) is dat percentage zelfs gestegen naar 93 procent (Intraval, 2015). Uitgaande
van deze cijfers is de naleving van het rookverbod in Nederlandse cafés op een niveau gekomen dat sinds de invoering van het rookverbod nog niet eerder is waargenomen.
Er is een aantal ontwikkelingen geweest dat mogelijk aan deze toename in de naleving van
het rookverbod heeft bijgedragen. De belangrijkste ontwikkeling is hoogstwaarschijnlijk het
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invoeren van een nieuwe wet, waarbij de kleine cafés zonder personeel zich niet langer op
de uitzondering kunnen beroepen. Deze wet is per juli 2014 aangenomen door de Tweede
Kamer en is sinds 1 januari 2015 formeel van kracht. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat
handhaving een belangrijke rol speelt in de hogere naleving.
Nieuwe wetgeving
Ten tijde van het onderzoek waren kleine cafés zonder personeel uitgezonderd van het
rookverbod. Deze uitzondering was ingevoerd in het najaar van 2011 om een naar verwachting hardnekkige categorie overtreders te ontzien en de naleving van het rookverbod te
verhogen. Het invoeren van deze uitzondering voor kleine cafés zonder personeel blijkt niet
tot een substantiële verhoging van de naleving te hebben geleid. In de Nota van Toelichting
op de nieuwe wet wordt gesteld dat cafés die net niet onder de uitzondering vallen, onder
verwijzing naar de uitzondering zich blijven beklagen over het begunstigend effect voor
de kleinere cafés.101 Het onderzoek naar de motieven van caféhouders bevestigt het beeld
van deze ervaren oneerlijke concurrentie. Uit de interviews blijkt dat weerstand, een motiverende houding die bij meer dan de helft van de caféhouders voorkomt, onder andere
te maken heeft met een ervaren oneerlijke concurrentie als gevolg van deze uitzondering.
Daarnaast leidde de uitzondering tot onduidelijkheid en onbegrip bij klanten en soms zelfs
tot een verslechterde relatie tussen caféhouders. Ondanks dat caféhouders kritisch zijn over
het rookverbod, blijken zij een rookverbod zonder uitzondering te prefereren boven een
rookverbod met een dergelijke uitzondering.
Een andere motiverende houding, omzeiling, komt bij ongeveer één op de drie caféhouders
voor. Eerder is vastgesteld dat omzeiling uit twee elementen bestaat: de wil om onder de
wet uit te komen in combinatie met de mogelijkheid en ruimte die wetgeving biedt voor
omzeiling. De ruimte voor omzeiling is groter wanneer mensen gebruik kunnen maken van
uitzonderingen en van beschrijvende en rigide definities (zie McBarnet, 2003). De uitzondering voor kleine cafés zonder personeel is dan ook een goed voorbeeld van wetgeving die
zich uitstekend leent voor omzeiling. Het afschaffen van deze uitzondering kan dus positief
hebben bijgedragen aan een hogere mate van naleving van het rookverbod in cafés.
Handhaving
Ook buiten de uitzondering van kleine cafés om wordt er veel geklaagd over oneerlijke
concurrentie. Bij verbondenheid komt dit naar voren als de wens dat overtreders beboet
worden. Bij weerstand gaat het bijvoorbeeld om caféhouders die beboet zijn voor overtreding van het rookverbod en zich noodgedwongen aan het rookverbod moeten houden,
maar zien dat bijvoorbeeld hun buurman (nog) niet beboet is. Dit kan als oneerlijk worden
ervaren. In de nieuwe wet is rekening gehouden met dit aspect. Sinds 1 januari 2015 wordt
101 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 33791, nr.3.
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een aanvullend handhavingsteam van jonge toezichthouders (45 toezichthouders voor 17
fte) ingezet.102 Deze jongeren hebben als taak om zich onopvallend door het uitgaansleven
te bewegen en de NVWA voor te lichten over cafés die het rookverbod overtreden. Het intensiever handhaven kan hebben bijgedragen aan de ervaring van een meer gelijk speelveld
en positief hebben bijgedragen aan de naleving en mogelijk ook aan het draagvlak voor het
rookverbod.
Daarnaast blijkt de NVWA te onderzoeken of controles op gemeentelijk niveau kunnen
plaatsvinden.103 De gedachte is dat oneerlijke concurrentie afneemt door op een gemeentelijk niveau te handhaven. Het onderzoek naar caféhouders bevestigt dat de ervaren
oneerlijke concurrentie vooral plaatsvindt op lokaal niveau. Bijna iedere geïnterviewde
caféhouder kent namelijk wel een collega in zijn of haar buurt die zich niet aan het rookverbod houdt. Waar bepaalde bedrijven zich internationaal of landelijk vergelijken, is het voor
cafés belangrijk wat collega’s in de buurt doen, omdat het direct van invloed kan zijn op het
gedrag van hun eigen klanten én op hun eigen concurrentiepositie.
Er zijn ook aanwijzingen dat de handhavingscapaciteit al eerder is vergroot. In 2012 en
2013 zijn ongeveer 3500 inspecties per jaar uitgevoerd in cafés. Nog voordat de nieuwe
wet was ingevoerd was het aantal inspecties in cafés al toegenomen tot ongeveer 6500 in
2014.104
Het lijkt er sterk op dat veranderingen in de wetgeving en handhaving tot een hogere mate
van naleving van het rookverbod in cafés hebben geleid. Wanneer de toename in naleving
vooral een gevolg is van toegenomen handhaving, zal er waarschijnlijk vooral sprake zijn
van een afgedwongen naleving. Dit betekent dat er, in tegenstelling tot bij de restaurants,
waarbij er sprake is van een grotendeels ‘vrijwillige naleving’, (voorlopig) intensieve
handhaving vereist is om het hoge nalevingsniveau in cafés vast te houden of verder uit te
bouwen.

102 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 33791, nr.3.
103 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 33791, nr.3.
104 https://www.nvwa.nl/onderwerpen/eten-drinken-roken/dossier/roken-en-tabak/inspectieresultaten-nvwa-naleving-rookverbod-horeca (geraadpleegd op 14-03-2016).
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Why do bars rebel against the smoking ban?
A socio-legal analysis of motivational postures and regulatory compliance in
the Netherlands
In 2008, the Netherlands introduced a smoking ban in all bars and restaurants. While the
level of compliance with these new regulations in most other European countries is quite
high, the situation in the Netherlands is completely different. Almost two years after the
ban was introduced, only 59% of the bars fully complied with the smoking ban (Intraval
2010). This makes Dutch bars an interesting case for studying regulatory compliance.
The goal of this study was twofold. First, this study sought to understand the reasons for the
high level of non-compliance with the smoking ban among Dutch bar owners. Second, this
study was aimed at further developing the theoretical framework of ‘motivational postures’.
The central research question of this thesis was:
How can we explain the level of (non) compliance with the smoking ban among Dutch bar
owners?
This research question was divided into six sub-questions:
1. What is the level of compliance with the smoking ban among Dutch bars?)
2. To what extent is the level of compliance with the smoking ban among Dutch bars
related to the motivational postures of their owners?
3. What is the relationship between several background variables of Dutch bar owners
and their motivational postures?
4. What is the relationship between the motivational postures of bar owners and their
attitudes to regulators and regulation?
5. How can this study contribute to the theoretical development of Braithwaite’s ‘motivational postures’ approach?
6. Which practical lessons may be drawn from this study with regard to regulatory
enforcement?
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Theoretical background
To analyze regulatory compliance, this study focused on the ‘motivational postures’ approach, which was first introduced by Valerie Braithwaite (1995, 2003, 2009, 2011). These
‘motivational postures’ reflect the (psychological) distance that people create between
themselves and enforcement agencies . The central idea is that a higher degree of social
distance between the regulator and the regulated will also result in a higher degree of noncompliance. However, it has been argued that motivational postures are not only shaped
by the perception of the regulator but also by the level of support for the regulation itself
(Braithwaite 1995, 2009; Murphy et al., 2009; Murphy & Cherney, 2011).
Braithwaite distinguished five posture types, namely; commitment, capitulation, resistance, disengagement and game-playing. These postures have previously been applied in
different regulatory contexts, including taxes (Braithwaite, 2003, 2009), nursing homes
(Braithwaite et al., 1994, Braithwaite, 1995), safety at work (Braithwaite, 2011) and regulation in Australian agriculture (Bartel & Barclay, 2011). However, no previous studies have
applied this theoretical approach in relation to the smoking ban.
The first two postures, commitment and capitulation, reflect accommodation to the
demands of the regulator. Commitment is associated with embracing the mission of the
respective authority or the agenda of the authority (Braithwaite, 2007). Furthermore, the
relationship with the regulator is harmonious. Capitulation is characterized by a good
relationship with the regulator. This relationship is mainly based on avoiding problems
with the regulator and simply doing what is asked, instead of supporting the regulation as
the right thing to do (Braithwaite, 2009: 78).
The other three postures, resistence, disengagement and game playing signal unwillingness to acquiesce to the authority’s demands, resulting in different compliance outcomes
from regulatees. Resistance is an oppositional posture. This posture reflects relational stress
between regulators and regulatees. This stress can be based on the regulator’s approach,
for example in the way they perform their inspections. By responding to these grievances,
regulators can reduce resistance, and bar owners may shift to the posture of commitment
or capitulation. Disengagement also reflects dissatisfaction with the regulation and the
regulators. However, this dissatisfaction goes beyond resistance. It is characterized by a
cool detachment from regulatory efforts and by a complete dismissal of the regulator and
the regulatory system (Braithwaite, 2009: 78). This is accompanied by strong feelings of
indifference. Those who feel disengaged place themselves out of reach (psychologically) of
the regulators. Game playing is also a posture which is based on a high social distance to
regulators and the regulation, including the emotional detachment of disengagement. The
social distance is principally based on low support for the regulation. Game playing consists
of a specific attitude to law, where it is seen as something that can be used for one’s own
purposes, rather than something that should be respected (Braithwaite, 2003). Game play102
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ers live to the letter of the law but not to its spirit. Where disengagement is based on feelings
of alienation and withdrawal, game playing is based on the feeling that regulators could be
beaten at their own game. Therefore, game playing is essentially a posture of competition
(Braithwaite, 2011, p. 38-39).
Four aspects of applying this conceptual approach may be useful. First, Braithwaite is
critical about the distinction between instrumental and normative explanations for (non-)
compliance and therefore her approach makes no strict distinction between them. Second,
Braithwaite takes into account that regulatees may have multiple compliance motivational
postures at the same time, for example, a regulatee can be inclined to comply with a regulation, but after an unfair treatment by a regulator he or she may shift in the direction of noncompliance. Third, Braithwaite’s approach is not only relevant for explaining differences in
levels of compliance but it may also be useful in informing policies for future enforcement
and regulation in this area and others. For instance, research has shown that regulatees
characterized by resistance can more easily be persuaded to comply than regulatees characterized by disengagement (Braithwaite et al. 1994; Murphy & Cherney, 2011). Fourth, and
most importantly, motivational postures have been demonstrated to be good predictors of
compliance and non-compliance of regulatees in different contexts; for example in taxing
(Braithwaite, 2003; 2009 and Kircher & Wahl, 2010), environmental law (Bartel & Barclay,
2011), safety (Braithwaite, 2011) and nursing homes (Braithwaite et al. 1994; Braithwaite,
1995). Furthermore, commitment and capitulation are indicative for compliance, whereas
resistance, disengagement and game playing are indicative for non-compliance of regulatees (Braithwaite et al. 1994; Braithwaite, 2003; Braithwaite, 2011; Murphy et al. 2009,
Murphy & Cherney, 2011).

Method
The current study was based on a ‘mixed-methods’ approach – using a combination of
surveys and interviews. An online-survey was conducted on a randomized national sample
of Dutch bar (n=1801) and restaurant owners (n=1847), This resulted in a 24% response
from invited bar owners (n=428) and a 15 percent response from invited restaurant owners (n=245). For comparative purposes these two samples were subdivided into owners of
bars not serving food (n=209), owners of bars serving food (n=223) and restaurant owners
(n=151).105 The 16 page survey examined a range of issues, including views about the smoking ban, personal experience with the inspection agency (NVWA), self-reported compliance
with the smoking ban, motivational postures and questions about characteristics of bar
owners and their bars. In addition, semi-structured interviews were conducted with a small
105 This is following the exclusion of other cases (n=90) that did not fit either of the 3 categories.
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purposive sample of bar owners (n=23). The selection was purposive allowing bar owners
to be selected based on their different survey scores regarding motivational postures.

Results
1. What is the level of compliance with the smoking ban among Dutch bars?
Dutch bar owners showed a much lower level of compliance (63%) than restaurant owners
(98%). This difference is also reflected in the motivational postures of both types of owners.
A greater level of compliance was more common among restaurant owners (who exhibit the
postures commitment and capitulation) while the more non-compliance related postures
(resistance, disengagement and game-playing) were more common among bar owners.
2. To what extent is the level of compliance with the smoking ban among Dutch bars
related to the motivational postures of their owners?
Most theoretical expectations were confirmed by the empirical data. Those bar owners who
exhibited a high level of ‘commitment’ reflected a higher level of self-reported compliance,
while those who exhibited disengagement and game-playing were found to have a lower
level of self-reported compliance. However, the resistance posture type was not related to
the level of self-reported compliance of bar owners, and contrary to our theoretical expectations, capitulation was related to a lower level of self-reported compliance. In general,
the postures were very useful in getting more insight into the compliance behavior of bar
owners.
3. What is the relationship between several background variables of Dutch bar owners
and their motivational postures?
One of the most interesting results from this study was the fact that ‘bar owner’ cannot be
used as a blanket term. Based on the results, two types of bar owners can be distinguished.
On the one hand were bar owners characterized by high scores on the postures commitment
and capitulation. These bar owners were generally more experienced in the hospitality industry and had been bar owners over a longer period of time. Their bars were characterized
as family businesses or larger bars and tended to be more elegant in comparison to those
owned by the second type of bar owners. Furthermore, these bar owners found it easier
to point out to their customers that there was a smoking ban, experienced a lesser drop in
their turnover and were resultantly rarely fined for ban violations.
The other group consisted of bar owners characterized by high scores on the postures resistance, disengagement and game-playing. In this study, these bar owners were classified
as ‘community bars’ and smaller bars. Their owners tended to have been bar owners for a
shorter period of time when compared to the first kind of bar owners. Their career before
104
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they worked in the hospitality industry was also more heterogeneous compared to more experienced bar owners, they often had a smoking clientele and these bar owners tended to be
smokers themselves. In addition, they also found it difficult to point out to their customers
that there was a smoking ban, experienced a higher drop in turnover and were resultantly
more often fined for ban violations.
4. What is the relationship between the motivational postures of bar owners and their
attitudes to regulators and regulation?
Another way of gaining more insight into motivational postures was by interrelating them
to two key variables: social distance from the regulator and support for the regulation (see
Braithwaite, 2009; Murphy et al., 2009; Murphy & Cherney, 2011). In addition to social
distance from the regulator (the NVWA in this case) and support for the regulation (the
smoking ban), attention must also be paid to another (potential) influence of motivational
postures. This element is ‘the perceived obligation to obey the law’ (Tyler, 2006), and is
measured by assessing a bar owner’s general attitude towards law, as opposed to a specific
regulation or legislation like the smoking ban in bars.
This analysis has revealed several clear differences between commitment and capitulation.
Those bar owners who displayed a high level of support for the smoking ban and high perceived obligation to obey the law also dsiplayed a high score on commitment. While those
bar owners who displayed little social distance from the regulator (NVWA) displayed a high
score on capitulation.
This analysis also showed clear differences between resistance and disengagement. While
the former is characterized by a low level of support for the regulation, the latter is characterized by a more social distance from the regulator and also by a lower perceived obligation
to obey the law. In the interviews, resistance was reflected in critical opinions about the
NVWA. For instance, bar owners were very displeased by the NVWa’s practice of blind
inspections. These kind of inspections made most owners feel that the NVWA distrusted
them. By contrast, the posture of disengagement rarely included any concrete suggestions
to change the smoking policy or the work procedures of the NVWA.
Finally, game-playing is characterized by a low support for the regulation. Theoretically,
game-playing is about disobeying the spirit of the law but following the letter of the law.
For instance, bar owners comply with the smoking ban while using closed smoking rooms
for their customers. However, this study has also found many examples where the letter
of the law was not respected either. Furthermore, game-playing is not only about finding
loopholes in the law, it is also about playing a cat and mouse game with the regulator. Bar
owners turned out to be very creative in their methods of evading detection by the NVWA.
For instance, they would warn other bar owners by phone or they would only allow smoking
after midnight when there is a lower chance of getting caught.
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Theoretical implications
5. How can this study contribute to the theoretical development of Braithwaite’s ‘motivational postures’ approach?
The theory behind motivational postures proved to be very useful in explaining the level
of compliance of bar owners with the smoking ban in the Netherlands. Most theoretical
expectations were confirmed. Even though Braithwaite’s motivational postures approach
appeared very useful in explaining compliance, this study further refines her approach in
four ways:
The first refinement to Braithwaite’s approach is that besides support for a specific type of
regulation, a positive attitude toward the law in general (perceived obligation to follow) is
important for regulatory compliance as well. Even when support for regulation is weakened,
a perceived obligation to obey the law may serve as a backup for regulatees (who had a high
score on commitment) to continue in their compliant behavior.
In Braithwaite’s original theory both resistance and disengagement are related to low levels
of compliance. Yet, regulators find it easier to increase the level of compliance among those
regulatees with a high level of resistance than with those with a high level of disengagement.
(Braithwaite et al., 1994; Murphy & Cherney, 2012). Based on this study, we now have a
better understanding of the stability and durability of the non-compliance associated with
disengagement. In this study, it was argued that the perceived obligation to obey the law is
the missing link in the relationship between disengagement and a low level of compliance.
This also explains why resistance is easier to manage than disengagement.
A third refinement to Braithwaite’s approach is that this study offers a better understanding
of the posture of game-playing and a sharper distinction between the postures of gameplaying and disengagement. A high level of social distance to the regulator is characteristic
of both motivations. This has been confirmed for disengagement, but in this study is was
also shown that this is not necessarily an essential characteristic of game-playing. Gameplaying has previously been defined as using the law for one’s own gain, rather than as
something that should be respected (Braithwaite, 2003: 19). This study has shown that
the (low) level of support for regulation is indeed a crucial part of game-playing. However,
game-playing differs from disengagement in its relationship with the perceived obligation
to obey the law. Disengagement is characterized by a lower perceived obligation to obey the
law, but game-playing has shown no direct relationship at all. There was no indication that
game-playing was directed against the law in general.
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Practical implications
6. Which practical lessons may be drawn from this study with regard to regulatory
enforcement?
Most enforcement agencies are constrained by their enforcement capacity. A targeted
use of enforcement, based on where enforcement is needed the most, may increase the
effectiveness of enforcement. The use of motivational postures can be helpful to determine
where enforcement is required. This study showed both the differences between bars and
restaurants and the differences between different types of bars. It appears that intensive
enforcement is most needed for small bars.
Motivational postures are not only useful for driving efficient use of enforcement, but also
for supporting the choice of enforcement styles. Commitment was a common posture for
the bar owners who were surveyed. This implies a voluntary compliance, without the need
for strong enforcement. Three other motivational postures need much more attention from
regulators: resistance, disengagement and game-playing.
Resistance was the most common posture of bar owners. This, however, is a positive result
from the perspective of the regulator. Bar owners with a high score in resistance are critical
about the inspection process, especially blind inspections, and critical about the regulation
itself (smoking ban), especially the exemption for small bars without employees serving
food. The results from this study show that a more open inspection procedure, coupled with
the abolition of the ‘small bar’ exemption, may reduce the resistance of bar owners. Most
importantly, resistance was accompanied by the will to cooperate with the regulator. This is
why regulators have to be cautious with the use of punitive enforcement, as such methods
may hinder cooperation between regulatees (bar owners) and the regulator (NVWA).
Game-playing was also a common posture found among bar owners. Game-playing involves playing games with the regulation itself (smoking ban) and the regulator (NVWA),
and is a problematic trait for regulators. In the case of the smoking ban, game-playing may
include the creative use of the exemption for small bars without employees serving food
and cat and mouse games with the regulator. This implies that game-playing requires strict
legislation that does not allow for grey areas where games can be played (McBarnet, 2003).
Results from this study also show that changes in legislation are not sufficient for enhancing
compliance. It also requires strict enforcement to make clear that violators of the smoking
ban will be punished.
Changes in legislation and inspection procedures would be ineffective for the posture of
disengagement. This conclusion is supported by the results, which show those bar owners
who score highly on disengagement exhibit a lower level of perceived obligation to obey the
law. This implies that the regulator has no choice but to fine bar owners and threaten them
with prosecution or bar closure.

107

Curriculum Vitae

Willem Bantema werd op 11 september 1984 geboren in Minnertsga (Het Bildt). Na het
behalen van zijn vwo-diploma studeerde Willem tussen 2004 en 2010 aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij zijn studie sociologie voltooide. In zijn masteropleiding stonden
kwantitatief beleidsonderzoek en datamanagement centraal.
Het onderzoek dat de basis vormt voor dit proefschrift is uitgevoerd in het kader van een
promotieonderzoek bij de vakgroep Rechtstheorie van de Rijksuniversiteit Groningen
(2011-2016). Naast dit onderzoek heeft Willem deelgenomen aan diverse landelijke en
internationale congressen, heeft hij actief bijgedragen aan het publieke debat over rookverboden via opiniestukken in krant en heeft hij deelgenomen aan een live discussie op
televisie. Verder doceert hij over sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden bij diverse
vakken aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid en treedt hij nu en dan op als gastdocent. Ook
is hij vanaf 2015 actief als penningmeester van de Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van het Recht (VSR).
Momenteel is Willem als onderzoeker werkzaam bij de interdisciplinaire onderzoeksgroep
‘Handhaving van Onderop’. In dit project worden verschillende handhavingsinstrumenten
bekeken, worden effecten van deze instrumenten geanalyseerd en wordt een model voor
effectief handhaving ontwikkeld. Daarbij wordt niet gekeken naar het perspectief van de
overheid, maar staat het perspectief van handhavers en uitkeringsontvangers centraal.

109

Literatuurlijst

Aalders 1989

bleness, Philadelphia: Temple University

M.V.C. Aalders, ‘De handhaving van het

Press 1982.

milieubeleid’, in: P. Glasbergen (red.),

Bartel & Barclay 2011

Milieubeleid, theorie en praktijk, ’s-

R. Bartel & E. Barclay, ‘Motivational postures

Gravenhage: VUGA 1989, p. 299-315.
Aalders 1987

in Australian agriculture’, Journal of

M.V.C. Aalders, Regeltoepassing in de ambtelijke praktijk van Hinderwet- en
Bouwtoezichtafdeling,

and compliance with environmental law

Groningen:

Wolters-Noordhoff 1987.
Anney 2014
V.N. Anney, ’Ensuring the quality of the fin-

Rural Studies, 2011, afl. 2, p. 153-171.
Becker 1968
G.S. Becker, ‘Crime and punishment: an economic approach’, Journal of Political
Economy 1968, p. 169-217.
Bethlehem 2009

dings of qualitative research: looking

J. Bethlehem, Applied survey methods: a

at trustworthiness criteria’, Journal

statistical perspective, New York: Wiley

of Emerging Trends in Educational

2009.

Research and Policy Studies, 2014, afl.

Bogardus 1928

2, p. 272-281.

E.S. Bogardus, Immigration and race attitudes,

Ayres & Braithwaite 1992
I. Ayres & J. Braithwaite, Responsive regu-

Boston: D.C. Heath 1928.
Borgers 2009

lation: transcending the deregulation

M. J. Borgers, ‘Het rookverbod: in rook opge-

debate, New York: Oxford University

gaan of uit de as herrezen?’, Nederlands

Press 1992.

Juristenblad, 2009, p. 1494-1501.

Bachmann, Elfrink & Vazzana 1996

Braithwaite e.a. 2010

D. Bachmann, J. Elfrink & G. Vazzana, ‘Trac-

J. Braithwaite e.a., Anomie and violence: non-

king the progress of email versus snail-

truth and reconciliation in Indonesian

mail’, Marketing Research, 1996, afl. 2,

peacebuilding, Canberra: ANU E-Press

p. 31-35.

2010.

Bardach & Kagan 1982

Braithwaite, Makkai & Braithwaite 2007

E. Bardach & R. A. Kagan, Going by the book:

J. Braithwaite, T. Makkai & V. Braithwaite,

the problem of regulatory unreasona-

Regulating aged care: ritualism and the

111

Literatuurlijst

new pyramid, Cheltenham, UK: Edward

Recente ontwikkelingen in het markton-

Elgar Publishing 2007.

derzoek. Jaarboek van de Nederlandse

Braithwaite 2011

vereniging voor Marktonderzoek en

V. Braithwaite, Motivations, attitudes, percep-

informatiemanagement, Haarlem: De

tions and skills: pathways to safe work.

Vrieseborch 2006, p. 77-94.

Report to Safe Work Australia, Canb-

Bryman 2006

erra: Regulatory Institutions Network

A. Bryman, ‘Integrating quantitative and quali-

- Australian National University (ANU)

tative research: how is it done?’, Qualita-

http://www.safeworkaustralia.

tive Research, 2006, afl. 1, p. 97-113.

gov.au/sites/SWA/about/Publications/

Burke Johnson & Onwuegbuzie 2004

Documents/581/Motivation_Attitude

R. Burke Johnson & A.J. Onwuegbuzie, ‘Mixed

Perceptions_and_Skills_Pathways_to_

methods research: a research paradigm

Safe_Work.pdf (2-12-2015)

whose time has come’, Educational

2011.

Braithwaite 2009

Researcher, 2004, afl. 7, p. 14-26.

V. Braithwaite, Defiance in taxation and

Chung & Monroe 2003

governance: resisting and dismissing

J. Chung & G.S. Monroe, ‘Exploring social desi-

authority in a democracy, Cheltenham,

rability bias’, Journal of Business Ethics,

UK: Edward Elgar Publishing 2009.

2003, afl. 4, p. 291-302.

Braithwaite 2003

Couper 2000

V. Braithwaite, ‘Dancing with tax authorities:

M. P. Couper, ‘Web surveys: a review of issues

motivational postures and non-compli-

and approaches’, Public Opinion Quar-

ant actions’, in: V. Braithwaite (Eds.),
Taxing

democracy:

understanding

tax avoidance and evasion, Aldershot:
Ashgate Publishing 2003, p. 15-39.
Braithwaite 1995
V. Braithwaite, ‘Games of Engagement: postu-

terly, 2000, p. 464-494.
Couper 2008
M.P. Couper, Designing effective websurveys,
New York: Cambridge University Press
2008.
Couper e.a. 2007

res within the regulatory community’,

M.P. Couper e.a., ‘Noncoverage and nonres-

Law and Policy, 1995, afl. 3, p. 225-256.

ponse in an internet survey’, Social

Braithwaite e.a. 1994
V. Braithwaite e.a., ‘Regulatory styles, moti-

Science Research, 2007, afl. 1, p. 131-148.
Creswell e.a. 2003

vational postures and nursing home

J.W. Creswell e.a., ‘Advanced mixed methods

compliance’, Law and Policy, 1994, afl.

research designs.’, in: A. Tashakkori &

4, p. 363-394.

C. Teddlie (Eds.), Handbook of mixed

Braithwaite, Murphy & Reinhart 2007
V. Braithwaite, K. Murphy & M. Reinhart,

methods in social & behavioral research,
Thousand Oaks: Sage 2003, p. 209-240.

‘Taxation threat, motivational postures,

Van Deursen & Van Dijk 2011

and responsive regulation’, Law & Po-

A.J.A.M. van Deursen & J.A.G.M. van Dijk,

licy, 2007, afl. 1, p. 137-158.

Trendrapport computer- en internetge-

Bronner & Kuijlen 2006

bruik 2011. Een Nederlands en Europees

A.E. Bronner & T. Kuijlen, ‘De levende of digitale

perspectief.

interviewer’, in: A.E. Bronner e.a. (red.),

112

Twente 2011.

Enschede:

Universiteit

Literatuurlijst

Eadie e.a. 2008

Gorini, Chellini & Galeone 2007

D. Eadie e.a., ‘A qualitative analysis of compli-

G. Gorini, E. Chellini & D. Galeone, ‘What

ance with smoke-free legislation in com-

happened in Italy? A brief summary of

munity bars in Scotland: implications for

studies conducted in Italy to evaluate

public health’, Addiction, 2008, afl. 6, p.

the impact of the smoking ban’, Annals

1019-1026.

of Oncology, 2007, afl. 10, p. 1620-1622.

Van Erp 2005

Grabosky & Braithwaite 1986

J.G. van Erp, ‘Motieven voor naleving van re-

P. Grabosky & J. Braithwaite, Of manners gent-

gelgeving: recente gedragswetenschap-

le, enforcement strategies of Australian

pelijke inzichten’, in: T. Barkhuysen,

business regulatory agencies, Oxford:

W.d. Ouden & J. Polak (red.), Recht

Oxford University Press 1986.

realiseren: bijdragen rond het thema

Groves e.a. 2009

adequate naleving van rechtsregels,

R.M. Groves e.a., Survey methodology, Ho-

Deventer: Kluwer 2005, p. 15-27.
Erzberger & Kelle 2003

boken, New Jersey: John Wiley & Sons
2009.

C. Erzberger & U. Kelle, ‘Making inferences in

Gunningham, Kagan & Thornton 2003

mixed-methods: the rules of integration’,

N.A. Gunningham, R. A. Kagan & D. Thornton,

in: A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.),

Shades of green: business, regulation

Handbook of mixed methods in social

and environment, Stanford, California:

& behavioral research, Thoasand Oaks:

Stanford University Press 2003.
Haines 1997

SAGE 2003, p. 457-488.
Evans & Mathur 2005

F. Haines, Corporate regulation: beyond

J.R. Evans & A. Mathur, ‘The value of online
surveys’, Internet Research, 2005, afl. 2,

‘punish or persuade’, Oxford: Clarendon
Press 1997.
Hawkins 1984

p. 195-219.
Van Ewijk 2004

K. Hawkins, Environment and enforcement:

R. van Ewijk, ‘Onderzoek via telefoon en internet: de verschillen’, Clou, 2004, p. 38-40.

regulation and the social definition of
pollution, Oxford: Clarendon Press 1984.

GBW 1997

Hawkins & Thomas 1984

GBW, Rookvrij aan het werk. Een stappenplan

K. Hawkins & J. M. Thomas, ‘The enforcement

voor bedrijven om roken op het werk te

process in regulatory bureaucracies’,

voorkomen en te bestrijden, Woerden

in: K. Hawkins & J.M. Thomas (Eds.),

1997.

Enforcing regulation, Boston: Kluwer

Gezondheidsraad 1990

Nijhoff 1984, p. 3-22.

Gezondheidsraad, Beoordeling van de scha-

Hayes 1984

delijkheid van omgevingstabaksrook

R. Hayes, Het roken van tabak: gezondheids-

voor de gezondheid: Advies uitgebracht

aspecten en maatschappelijke aspecten,

door de Commissie Passief Roken van
de

Gezondheidsraad,

Staatsdrukkerij 1990.

‘S-Gravenhage:

Lochum: De Tijdstroom 1984.
Hertogh 2015
M.L.M. Hertogh, ‘What moves Joe Driver? How
perceptions of legitimacy shape regulatory compliance among Dutch traffic of-

113

Literatuurlijst

fenders’, International Journal of Law,

Hutter 1988

Crime and Justice, 2015, p. 214-234.

B.M. Hutter, The reasonable arm of law?

Hertogh 2005

The law enforcement procedures of

M.L.M. Hertogh, ‘Van naleving naar beleving

environmental health officers, Oxford:

van recht: bouwwereld en bouwfraude
vanuit een rechtssociologisch perspectief’, in: T. Barkhuysen, W. den Ouden,
& J. Polak, (red.), Recht realiseren:

toriteit,

naleving van regels, Deventer: Kluwer

rookvrije horeca voorjaar 2015. https://

2005, p. 51-68.

www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_

Een factuurtje uit Leeuwarden: de invloed van legitimiteit op het nalevings-

naleefniveau

Intraval & Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit 2014a
Intraval & Nederlandse Voedsel en Warenau-

en betalingsgedrag van CJIB-debiteu-

toriteit,

ren, Groningen: Vakgroep Bestuursrecht

rookvrije horeca voorjaar 2014. http://

en Bestuurskunde 2012.

www.intraval.nl/pdf/c62_MHN16.pdf

Holbrook, Green & Krosnick 2003

Inventarisatie

naleefniveau

(2-12-2015)

A.L. Holbrook, M.C. Green & J.A. Krosnick, ‘Telephone versus face-to-face interviewing
of national probability samples with long

Intraval & Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit 2014b
Intraval & Nederlandse Voedsel en Warenau-

questionnaires: comparisons of respon-

toriteit,

dent satisficing and social desirability

rookvrije horeca najaar 2014. http://

respons bias’, Public Opinion Quarterly,

www.intraval.nl/pdf/c65_MHN17.pdf

naleefniveau

Intraval & Nederlandse Voedsel en Wa-

Howell 2005
F. Howell, ‘Smoke-free bars in Ireland: a runaway success’, Tobacco control, 2005, afl.

renautoriteit 2013a
Intraval & Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit,

2, p. 73-74.
Huisman 2001
Huisman,

Inventarisatie

(2-12-2015)

2003, afl. 1, p. 79-125.

Inventarisatie

naleefniveau

rookvrije horeca voorjaar 2013. http://
Tussen

winst

en

moraal:

achtergronden van regelnaleving en
regelovertreding door ondernemingen
(diss. Amsterdam VU), Den Haag: Boom

www.intraval.nl//pdf/c51_MHN14.pdf
(2-12-2015)
Intraval & Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit 2013b
Intraval & Nederlandse Voedsel en Warenau-

Juridische Uitgevers 2001.
Hutter 1993

toriteit,

Inventarisatie

naleefniveau

and

rookvrije horeca najaar 2013. http://

employees: health and safety in the

www.intraval.nl//pdf/c53_MHN15.pdf

workplace’, Journal of Law and Society,

(2-12-2015)

Hutter,

‘Regulating

1993, p. 452-470.

114

Inventarisatie

id=2208875 (2-12-2015)

M.L.M. Hertogh, H.B. Winter & L.T. Schudde,

B.M.

renautoriteit 2015
Intraval & Nederlandse Voedsel en Warenau-

bijdragen rond het thema adequate

Hertogh, Winter & Schudde 2012

W.

Clarendon Press 1988.
Intraval & Nederlandse Voedsel en Wa-

employers

Literatuurlijst

Intraval & Nederlandse Voedsel en WaIntraval & Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit,

Inventarisatie

Intraval & Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit 2010b

renautoriteit 2012a
naleefniveau

Intraval & Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit,

Inventarisatie

naleefniveau

rookvrije horeca voorjaar 2012. http://

rookvrije horeca zomer 2010. https://

www.intraval.nl//pdf/c44_MHN12.pdf

www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_
id=2001461 (2-12-2015)

(2-12-2015)
Intraval & Nederlandse Voedsel en Wa-

renautoriteit 2010c

renautoriteit 2012b
Intraval & Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit,

Inventarisatie

Intraval & Nederlandse Voedsel en Wa-

naleefniveau

Intraval & Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit,

Inventarisatie

naleefniveau

rookvrije horeca najaar 2012. http://

rookvrije horeca najaar 2010. https://

www.intraval.nl//pdf/c47_MHN13.pdf

www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_

(2-12-2015)

id=2001934 (2-12-2015)

Intraval & Nederlandse Voedsel en WaIntraval & Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit,

Inventarisatie

Intraval & Voedsel en Warenautoriteit
2009/2010

renautoriteit 2011a
naleefniveau

Intraval & Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit,

Inventarisatie

naleefniveau

rookvrije horeca voorjaar 2011. https://

rookvrije horeca winter 2009/2010.

www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_

https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_
file_id=46456 (2-12-2015)

id=2201026 (2-12-2015)
Intraval & Nederlandse Voedsel en Wa-

2009a

renautoriteit 2011b
Intraval & Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit,

Inventarisatie

Intraval & Voedsel en Warenautoriteit

naleefniveau

Intraval & Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit,

Inventarisatie

rookvrije

www.intraval.nl//pdf/MHN11_c40.pdf

https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_

renautoriteit 2010/2011
Intraval & Nederlandse Voedsel en WarenauInventarisatie

voorjaar

2009.

file_id=36982 (2-12-2015)

(2-12-2015)
Intraval & Nederlandse Voedsel en Wa-

toriteit,

horeca

naleefniveau

rookvrije horeca najaar 2011. http://

naleefniveau

Intraval & Voedsel en Warenautoriteit
2009b
Intraval & Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit,

Inventarisatie

naleefniveau

rookvrije horeca winter 2010/2011.

rookvrije horeca zomer 2009. https://

https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_

www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_

file_id=2200453 (2-12-2015)

id=41302 (2-12-2015)

Intraval & Nederlandse Voedsel en WaIntraval & Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit,

Inventarisatie

Intraval & Voedsel en Warenautoriteit
2009c

renautoriteit 2010a
naleefniveau

Intraval & Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit,

Inventarisatie

naleefniveau

rookvrije horeca voorjaar 2010. https://

rookvrije horeca najaar 2009. https://

www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_

www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_

id=2000585 (2-12-2015)

id=44442 (2-12-2015)

115

Literatuurlijst

Intraval & Voedsel en Warenautoriteit
2008/2009

M. Kluin, Optic Compliance. Enforcement and

Intraval & Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit,

Inventarisatie

Kluin 2014

naleefniveau

rookvrije horeca januari 2009 . https://

compliance in the Dutch chemical industry (diss. TU Delft), Delft: Gildeprint
2014.

www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_

Knegt 1986

id=33784 (2-12-2015)

R. Knegt, Regels en redelijkheid in de bijstands-

Kagan 1994

verlening: participerende observatie bij

R.A. Kagan, ‘Regulatory enforcement’, in: D.H.

een Sociale Dienst (diss. Amsterdam

Roosenbloom & R.D. Schwartz (Eds.),

UVA), Groningen: Wolters-Noordhoff

Handbook of regulation and adminis-

1986.

trative law, New York: Marcel Decker

Koninklijke Horeca Nederland 2003

1994, p. 348-422.

Koninklijke

Horeca

Nederland,

Gewoon

Kagan 1978

gastvrij. Stappenplan rookbeleid in de

R.A. Kagan, Regulatory justice: implementing

horeca, Woerden: Koninklijke Horeca

a wage-price freeze, New York: Russell
Sage Foundation 1978.
Kagan & Scholz 1984
R.A. Kagan & J.T. Scholz, ‘The criminology of
the corporation’, in: K. Hawkins & J.M.

Nederland 2003.
Koolhaas 1990
E. Koolhaas, ‘Milieu, handhavingsstrategieën
en beleid’, Justitiële verkenningen, 1990,
afl. 3, p. 92-109.

Thomas (Eds.), Enforcing regulation

Korsten & Derksen 1986

and regulatory enforcement strategies,

A.F. Korsten & W. Derksen (red.), Uitvoering

Boston, The Hague, Dordrecht, Lanches-

van overheidsbeleid: gemeenten en

ter: Kluwer-Nijhoff Publishing 1984, p.

ambtelijk gedrag belicht, Leiden: Sten-

67-96.

fert Kroese 1986.

Kagan & Skolnick 1993

Krauter, Presser & Tourangeau 2008

R.A. Kagan & J.H. Skolnick, ‘Banning smoking:

F. Krauter, S. Presser & R. Tourangeau, ‘Social

compliance without enforcement’, in: R.

desirability bias in CATI, IVR, and web

Rubin & S.D. & Sugarman (Eds.), Smo-

surveys. The effect of mode and question

king policy: law, politics and culture,

sensitivity’, Public Opinion Quarterly,

New York/Oxford: Oxford University

2008, afl. 5, p. 847-865.

Press 1993, p. 69-94.
Kiesler & Sproull 1986
S. Kiesler & L. S. Sproull, ‘Response Effects in

Lee 1993
R. Lee, Doing research on sensitive topics.
London: Sage 1993.

the Electronic Survey’, Public Opinion

De Leeuw, Hox & Dillman 2008

Quarterly, 1986, afl. 3, p. 402-413.

E.D. de Leeuw, J.J. Hox & D.A. Dillman, ‘The

Kirchler & Wahl 2010

cornerstones of survey research’, in:

E. Kirchler & I. Wahl, ‘Tax compliance in-

E.D. de Leeuw, J.J. Hox & D.A. Dillman

ventory: TAX-I voluntary compliance,

(Eds.), International handbook of sur-

enforced tax compliance, tax avoidance,

vey methodology, New York: Psychology

and tax evasion’, Journal of Economic

2008.

Psychology, 2010, afl. 3, p. 331-347.

116

Literatuurlijst

De Leeuw, Hox & Snijkers 1998

McBarnet 2003

E.D. de Leeuw, J.J. Hox & G. Snijkers, ‘The ef-

D. McBarnet, ‘When compliance is not the

fect of computer assisted interviewing on

solution but the problem: from changes

data quality: a review’, in: B. Blyth (Eds.),

in law to changes in attitude’, in: V.

Market

Braithwaite (Eds.), Taxing democracy:

research

and

information

technology: application and innovation,

understanding

Amsterdam: ESOMAR 1998, p. 173-198.

evasion, Aldershot: Ashgate Publishing

Lipsky 1980
M. Lipsky, Street-level bureaucracy: dilemmas
of the individual in public services, New
York: Russell Sage Foundation 1980.
Loke & Gilbert 1995
S.D. Loke & B.O. Gilbert, ‘Method of psycho-

tax

avoidance

and

2003, p. 229-244.
Van der Meij 2009
M. van der Meij, ‘Roken, rookte, gerookt? Een
analyse van de vormgeving en naleving
van de rookverboden in de horeca’, Ars
Aequi, 2009, afl. 11, p. 711-721.

logical assessment, self-disclosure, and

Van Montfort 1991

experimental differences: a study of

A.J.G.M. van Montfort, De regels van het huis,

computer, questionnaire and interview

ambtelijke regeltoepassing bij de ge-

assessment formats’, Journal of Social

meentelijke woonruimteverdeling (diss.

Behaviour and Personality, 1995, afl. 1,

Amsterdam UVA), Groningen: Wolters-

p. 255-263.

Noordhoff 1991.

Lozar Manfreda e.a. 2008

Morgan 1998

K. Lozar Manfreda e.a., ‘Web surveys versus

D.L. Morgan, ‘Practical Strategies for combi-

other survey modes: a meta-analysis

ning qualitative and quantitative me-

comparing response rates’, Internatio-

thods: applications to health research’,

nal Journal of Market Research, 2008,

Qualitative health research, 1998, afl. 3,

afl. 1, p. 79-104.

p. 362-376.

Lund 2006

Murphy 2014

K.E. Lund, The introduction of smoke-free

K. Murphy, ‘Turning defiance into compliance

hospitality venues in Norway. Impact

with procedural justice: understanding

on revenues, frequency of patronage,

reactions

satisfaction and compliance, Oslo: The

through motivational posturing’, Regula-

Norwegian Institute for Alcohol and

tion and Governance 2014, p.1-20. Doi:

Drug Research (SIRUS) 2006.

to

regulatory

encounters

http://dx.doi.org/10.1111/rego.12073

May 2005

Murphy & Cherney 2011

P.J. May, ‘Regulation and compliance motiva-

K. Murphy & A. Cherney, ‘Understanding coo-

tions: examining different approaches’,

peration with Police in a diverse society’,

Public Administration Review, 2005, afl.

British Journal of Criminology, 2011,

1, p. 31-44.

afl. 1, p. 181-201.

May & Burby 1998

Murphy, Tyler & Curtis 2009

P.J. May & R. Burby, ‘Making sense out of re-

K. Murphy, T.R. Tyler & A. Curtis, ‘Nurturing

gulatory enforcement’, Law and Policy,

regulatory compliance: is procedural

1998, afl. 2, p. 157-182.

justice effective when people question

117

Literatuurlijst

the legitimacy of law?’, Regulation and

Ringeling 1978

Governance, 2009, afl. 1, p. 1-26.

A.B. Ringeling, Beleidsvrijheid van amb-

Nagelhout 2012

tenaren,

G.E. Nagelhout, It has been done elsewhere,

als illustratie van de activiteiten van

it can be done everywhere. Impact of

ambtenaren bij de uitvoering van beleid

smoke-free legislation on smoking (diss.

(diss. Nijmegen RU), Alphen aan de Rijn:

Maastricht UM) Maastricht: Datawyse:
Universitaire Pers Maastricht 2012.
Nagelhout e.a. 2014

het

spijtoptantenprobleem

Samson Uitgeverij 1978.
Sandelowski 2000
M. Sandelowski, ‘Focus on research methods:

G.E. Nagelhout e.a., ‘Als de inspecteurs slapen.

combining qualitative and quantitative

Mysteryshoppen door jongvolwassenen

sampling, data collection, and analysis

bij handhaving tabak- en alcoholwetge-

techniques in mixed-method studies’,

ving en de casus van overtredingen van

Research in Nursing and Health, 2000,

het rookverbod in cafés in de avond en

afl. 3, p. 246-255.

nacht’, Tijdschrift voor Toezicht, 2014,

Schaefer & Dillman 1998

afl. 3, p. 53-60.

D.R. Schaefer & D.A. Dillman, ‘Development of

Nielsen & Parker 2012

standard email methodology: Results of

V.L. Nielsen & C. Parker, ‘Mixed motives: eco-

an experiment’, Public Opinion Quar-

nomic, social and normative motivations

terly, 1998, afl. 3, p. 378-397.

in business compliance’, Law and Policy,

Scholz & Pinney 1995

2012, afl. 4, p. 428-463.

J.T. Scholz & N. Pinney, ‘Duty, fear and tax com-

Paternoster & Simpson 1996

pliance, the heuristic basis of citizenship

R. Paternoster & S. Simpson, ‘Sanction threats

behavior’, American Journal of Political

and appeals to morality: testing a rati-

Science, 1995, afl. 2, p. 490-512.

onal choice model of corporate crime’,

Shih & Fan 2008

Law and Society Review, 1996, afl. 3, p.

T.H. Shih & X. Fan, ‘Comparing response rates

549-583.
Pearce & Tombs 1990
F. Pearce & S. Tombs , ‘Ideology, hegemony and

from web and mail surveys: a metaanalysis’, Field Methods, 2008, afl. 3, p.
249-271.

empiricism’, British Journal of Crimino-

Stichting van de Arbeid 1992

logy, 1990, afl. 4, p. 423-443.

Stichting van de Arbeid, Aanbeveling over

Reiss 1984
A. Reiss, ‘Selecting strategies of social control

bescherming van de niet-rokers op het
werk, 1992.

over organizational life’, in: K. Hawkins

Tashakkori & Teddlie 2003

& J. Thomas (Eds.), Enforcing regula-

A. Tashakkori & C. Teddlie, ‘Major issues

tion, Boston: Kluwer-Nijhoff 1984.

and controversies in the use of mixed

Richardson, Ogus & Burrows 1982

methods in the social and behavioral

G. Richardson, A. I. Ogus & P. Burrows, Poli-

sciences’, in: A. Tashakkori & C. Teddlie

cing pollution: a study of regulation and

(Eds.), Handbook of mixed methods in

enforcement, Oxford: Clarendon Press

social & behavioral research, Thousand

1982.

Oaks: Sage 2003, p. 3-50.

118

Literatuurlijst

TNS NIPO 2009

Wijk & Six 2014

TNS NIPO, Economische effecten van het

E.G. van Wijk & F. E. Six, De diversiteit van het

rookverbod in de horeca. Evaluatie van

willen: een onderzoek naar de dynamiek

het eerste jaar 1 juli 2008-1 juli 2009,

van motivaties achter regelnaleving,

Amsterdam: TNS NIPO 2009.

Den Haag: Boom Lemma 2014.

Tourangeau & Smith 1996

Wilthagen 1993

R. Tourangeau & T.W. Smith, ‘Asking sensitive

A.C.J.M. Wilthagen, Het overheidstoezicht

questions: The impact of data collection

op

mode, question format, and question

onderzoek naar het functioneren van

context’, Public Opinion Quarterly, 1996,

de arbeidsinspectie (diss. Amsterdam

p. 275-304.

UVA), Groningen: Wolters-Noordhoff

Tyler 2006
T.R. Tyler, Why people obey the law, Princeton:
Princeton University Press 2006.

de

arbeidsomstandigheden:

een

1993.
Van Wingerde 2012
C.G. van Wingerde, De afschrikking voorbij:

Tyler 1990

een empirische studie naar afschrikking

T.R. Tyler, Why people obey the law, New Ha-

generale preventie en regelnaleving

ven; London: Yale University Press 1990.

in de Nederlandse afvalbranche (diss.

Verdonk-Kleinjan e.a. 2012
W. Verdonk-Kleinjan e.a., ‘Agreement between

Rotterdam EUR), Nijmegen: Wolf Legal
Publishers 2012.

self-reports and on-site inspections of

Winter & May 2001

compliance with a workplace smoking

S. Winter & P.J. May, ‘Motivation for compli-

ban’, Nicotine & Tobacco Research,

ance with environmental regulations’,

2012, afl. 9, p. 1121-1125.

Journal of Policy Analysis and Manage-

Weyers & Bantema 2014
H.A.M. Weyers & W. Bantema, ‘Over rijdende

ment, 2001, afl. 4, p. 675-698.
Yagil 1998

treinen en vallende dominostenen: het

D. Yagil, ‘Instrumental and normative motives

rookverbod in de Nederlandse horeca’,

for compliance with traffic laws among

Beleid en Maatschappij, 2014, afl. 2, p.

young and older drivers’, Accidents

104-122.

Analysis and Prevention, 1998, afl. 4, p.

Wiering 1999

417-424.

M.A. Wiering, Controleurs in context: handhaving van mestwetgeving in Nederland
en Vlaanderen (diss. Nijmegen RU),
Lelystad: Koninklijke Vermande 1999.

119

Bijlage 1

Respons en spreiding

Tabel B1 - Totale respons (op totaal) bij elke actie om respons te verhogen
Soort
Zaak

Café alles
Aantal (%)

Café volledig
Aantal (%)

Restaurant alles
Aantal (%)

Restaurant volledig
Aantal (%)

Brief 1

178 (10 %)

157 (9 %)

85 (5 %)

75 (4 %)

Brief 2

124 (7 %)

109 (6 %)

69 (4 %)

51 (3 %)

Email

98 (5 %)

73 (4 %)

62 (3 %)

51 (3 %)

Email 2

28 (2 %)

10 (1 %)

29 (2 %)

15 (1 %)

TOTAAL

428 (24 %)

349 (20%)

245 (14 %)

192 (11 %)

Tabel B2 - Respons cafés vergeleken met steekproef en populatie
Provincie

Populatie (%) 107

Steekproef (%) 108

Respons (%) 109

Drenthe

2,4

2,9

3,0

Flevoland

0,9

1,1

0,5

Friesland

4,6

3,9

4,9

Gelderland

10,4

10,4

10,5

Groningen

4,1

3,6

2,1

Limburg

11,6

11,6

14,2

Noord-Brabant

16,2

15,8

17,0

Noord-Holland

17,1

17,4

17,9

Overijssel

6,3

7,3

7,2

Utrecht

4,6

5,0

6,3

Zeeland

3,8

3,7

3,3

Zuid-Holland

18,1

17,5

13,1

Totaal (N)

100 (10678)

100 (1855)

100 (429)

106 Dit is de verdeling naar provincie zoals in de uiteindelijke respons.
107 Dit is de verdeling naar provincie zoals in de aselect getrokken steekproef.
108 Dit is de verdeling naar provincie zoals in de populatie van de Kamer van Koophandel.
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Tabel B3 - Respons restaurants vergeleken met steekproef en populatie
Provincie

Populatie (%)

Steekproef (%)

Respons (%)

Drenthe

2,8

3,4

5,0

Flevoland

1,5

1,5

0,4

Friesland

4,0

3,8

4,2

Gelderland

10,9

10,1

10,1

Groningen

2,9

2,7

4,2

Limburg

7,8

7,7

5,9

Noord-Brabant

12,5

12,7

11,3

Noord-Holland

19,8

21,1

19,7

Overijssel

6,3

6,5

6,7

Utrecht

7,0

6,7

7,6

Zeeland

3,9

4,1

5,5

Zuid-Holland

20,6

19,7

19,3

Totaal (N)

100 (12075)

100 (1885)

100 (238)
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Bijlage 2

Verdeling cafés, eetcafés en restaurants

Tabel B4 - Bedrijven die niet goed passen in de categorie cafés (steekproef cafés)
Soort zaak

Aantal

Onbekend

2

Dorpshuis/gemeenschapshuis

7

Natuur/educatiecentrum

2

Slijterij

1

Stadion

1

Binnenspeeltuin

1

Koffiehuizen/theehuizen

13

Coffeeshops

6

Sportkantines

5

Nachtclub

2

Snackbars

2

Cafés die onder de uitzondering vallen

38

Restaurants

16

Eetcafés

125

Totaal (niet meegenomen in het onderzoek)

80

Gearceerd zijn bedrijven die niet als café zijn beschouwd, maar die wel zijn meegenomen in het onderzoek door ze onder te brengen bij restaurants (steekproef 2) en eetcafés (een groep die is samengesteld
uit de steekproef van cafés en restaurants).
Tabel B5 - Bedrijven die niet goed passen in de categorie restaurants (steekproef restaurants)
Soort zaak

Aantal

Snackbars

3

Afhaalrestaurant

3

Catering- of evenementenservices

3

Hotels

1

Cafés

2

Eetcafés

98

Totaal

10
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Bijlage 2
Gearceerd zijn bedrijven die niet als restaurant zijn beschouwd, maar die wel zijn meegenomen in het
onderzoek door ze onder te brengen bij cafés (steekproef 1) en eetcafés (een groep die is samengesteld
uit de steekproef van cafés en restaurants).
Tabel B6 - Samenstelling van drie soorten zaken op basis van twee steekproeven
Steekproef cafés

Steekproef restaurants Samengesteld
(eetcafés)

Totaal (respons)

428

235

Andere zaken (weglaten)

-80

-10

Restaurants

-16

+16

Cafés

+2

-2

Eetcafés

-125

-98

125 + 98

Totaal

209

151

223
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Vragenlijst

Welkom, u bent gearriveerd bij de internet-enquête over het rookverbod in de horeca. Het
invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten. Aan de voortgangsbalk kunt u zien
hoe ver u bent met het invullen. Na elke pagina kunt u op VERDER klikken om naar het
volgende thema te gaan.
Voor vragen kunt u contact opnemen met: rookverbodhoreca@gmail.com
Q1 – Wat voor soort zaak heeft u? (steekproef cafés)
◯ Café
◯ Eetcafé
◯ Café en eetcafé
◯ Discotheek/dancing
◯ Party-/zalencentrum
◯ Nachtclub
◯ Koffiehuis/theehuis
◯ Coffeeshop
◯ Brasserie
◯ Snackbar/cafetaria
◯ Anders, namelijk……………………..
Q1 – Wat voor soort zaak heeft u? (steekproef restaurants)
◯ Café en eetcafé
◯ Restaurant
◯ Eetcafé
◯ Café-restaurant
◯ Brasserie
◯ Bistro (petit-restaurant)
◯ Cafetaria/snackbar
◯ Anders, namelijk……………………..
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Q1 – Wat voor soort restaurant heeft u? (steekproef restaurants)
◯ Afhaalrestaurant
◯ Wegrestaurant
◯ Sterrenrestaurant
◯ Chinees/Indisch restaurant
◯ Pizzeria
◯ Anders, namelijk ……………………..
Q2 – Hoe lang heeft u deze zaak al ?
◯ 0-1 jaar
◯ 2-5 jaar
◯ 6-10 jaar
◯ Langer dan 10 jaar
Q3 – Waar is uw zaak gevestigd?
◯ Centrum van een stad
◯ Buiten het centrum
◯ Aan de rand van een stad
◯ In een dorp
◯ Langs de weg (snelweg/doorgaande weg)
◯ Anders……… (graag nadere toelichting)
……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..…………......
Q4 – Wat verkoopt uw zaak (meerdere antwoorden mogelijk)
☐ Alleen drank
☐ Ook eten (menukaart)
☐ Ook kleine hapjes
☐ Anders….. (graag nadere toelichting)
……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..…………......
Q5 – In welke provincie is uw zaak gevestigd?
◯ Drenthe
◯ Flevoland
◯ Friesland
◯ Gelderland
◯ Groningen
◯ Limburg
◯ Noord-Brabant
◯ Noord-Holland
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◯ Overijssel
◯ Utrecht
◯ Zuid-Holland
◯ Zeeland
Q6 – Hoeveel medewerkers heeft u in dienst?
◯ Geen
◯1
◯ 2-5
◯ 6-10
◯ 11-15
◯ 16-20
◯ 21-30
◯ Meer dan 30
Q7 – Hoe groot is uw zaak, uitgedrukt in vierkante meters? De oppervlakte van
de wc, garderobe en keuken hoeft u niet mee te rekenen.
◯ Kleiner dan 50 m2
◯ 50-60 m2
◯ 61-70 m2
◯ 71-80 m2
◯ 81-100 m2
◯ 101-200 m2
◯ 201-500 m2
◯ Groter dan 500 m2
Q8 – In hoeveel ruimtes kunnen bezoekers drinken? Een rookruimte telt ook
als een bezoekersruimte, maar de wc, garderobe en keuken niet.
◯1
◯2
◯ 3 of meer
Q9 – Heeft u een ontheffing voor het rookverbod aangevraagd? (alleen cafés)
◯ Nee
◯ Ja
◯ Niet van toepassing
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Q10– Heeft u die ontheffing gekregen?
◯ Nee
◯ Ja
Q11 – W
 at vindt u van de regels van het rookverbod? Onderstaande stellingen
gaan over het rookverbod. Bent u het eens of oneens met deze stellingen?
Antwoordmogelijkheden:
Geheel oneens | enigszins oneens | niet oneens | niet eens | enigszins eens | geheel eens
-

Het is goed om je aan het rookverbod te houden.

-

Mijn eigen gevoel over wat goed en fout is komt overeen met de regels van het rookverbod.

-

Ik vind het rookverbod waardeloos.

-

Ik hou er wel van om met collega’s te praten over mazen in de wet (rondom het rookverbod).

-

Als je gaat werken in de horeca, weet je dat je gaat werken in de rook.

-

Ik vind het een uitdaging om me zo weinig mogelijk aan het rookverbod te houden.

-

Alle horeca-ondernemers zouden zich aan het rookverbod moeten houden.

-

Bij slecht weer is het gerechtvaardigd om klanten binnen te laten roken.

-

Werknemers in de horeca hebben recht op een rookvrije werkplek.

-

Ik vind het mijn verantwoordelijkheid dat er niet wordt gerookt in mijn zaak.

-

De regels van het rookverbod zijn duidelijk.

-

Het is goed om kleine cafés uit te zonderen van het rookverbod.

Q12 – Hier nog enkele stellingen over het rookverbod
Antwoordmogelijkheden:
Geheel oneens | enigszins oneens | niet oneens | niet eens | enigszins eens | geheel eens
-

Klanten die niet in de rook willen zitten, gaan maar naar een andere zaak.

-

De regels van het rookverbod mogen dan niet perfect zijn, maar ze zijn goed te hanteren voor de
meeste horeca-ondernemers.

-

Als horeca-ondernemer ben je moreel verplicht je aan het rookverbod te houden.

-

Het is goed als mensen de gelegenheid hebben om na het eten een sigaret te roken.

-

Het rookverbod is een betuttelende maatregel.

-

Horeca-ondernemers moeten hun eigen rookbeleid kunnen voeren.

-

Ik mag graag de regels van het rookverbod omzeilen.

-

Het rookverbod is in het algemeen in overeenstemming met wat Nederlanders goed en fout vinden.

-

Ook wanneer er weinig gecontroleerd wordt, moet je het roken in je zaak niet toestaan.

-

Roken hoort bij een café.

-

Ik hou er wel van om uit te zoeken hoe veranderingen in de regels van het rookverbod voor mij uitpakken.

-

Uiteindelijk zal iedereen gebaat zijn bij naleving van het rookverbod.
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Q13 – D
 e volgende stellingen gaan niet over het rookverbod maar over wetgeving
in het algemeen. Bent u het eens of oneens met deze stellingen?
Antwoordmogelijkheden:
Geheel oneens | enigszins oneens | niet oneens | niet eens | enigszins eens | geheel eens
-

Iedereen moet zich aan de wet houden, ook als men het er niet mee eens is.

-

Je niet aan de wet houden is bijna nooit gerechtvaardigd.

-

Het is moeilijk om je niet aan de wet te houden, zonder je hierover schuldig te voelen.

-

Ik probeer me altijd aan de wet te houden, ook als ik het er niet mee eens ben.

Q14 – De volgende stellingen gaan over de omgang van de Nederlandse Voedsel
en Warenautoriteit (NVWA) met horeca-ondernemers. Bent u het eens
of oneens met deze stellingen?
Antwoordmogelijkheden:
Geheel oneens | enigszins oneens | niet oneens | niet eens | enigszins eens | geheel eens
-

De NVWA ondersteunt horeca-ondernemers die de naleving van de regels moeilijk vinden.

-

Als de NVWA je ooit bestempeld heeft als overtreder van het rookverbod, zullen ze nooit van gedachten veranderen.

-

Als de NVWA mij hard aanpakt, zal ik ze tegenwerken.

-

Het kan me niet schelen wat de NVWA van me denkt.

-

Horeca-ondernemers moeten zich meer verzetten tegen de NVWA.

-

Ik heb echt geen flauw idee wat de NVWA van mij verwacht en het interesseert me ook niet.

-

Over het algemeen ben ik tevreden over de NVWA.

-

Als je meewerkt met de NVWA zullen ze tegemoetkomen.

-

De NVWA behandelt alle horeca-ondernemers gelijk.

-

Ik vertrouw de NVWA.

-

Zelfs wanneer ik volgens de NVWA iets fout doe, zullen ze me respecteren.

-

Het maakt niet uit hoe de NVWA zich opstelt, de beste tactiek is om met ze mee te werken.

Q15 – De volgende stellingen gaan over de omgang van de Nederlandse Voedsel
en Warenautoriteit (NVWA) met horeca-ondernemers. Bent u het eens
of oneens met deze stellingen?
Antwoordmogelijkheden:
Geheel oneens | enigszins oneens | niet oneens | niet eens | enigszins eens | geheel eens
-

De NVWA behandelt alle horeca-ondernemers respectvol.

-

Ik ben trots op de NVWA.

-

De NVWA behandelt alle horeca-ondernemers eerlijk.
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-

Het maakt mij niet uit ik het volgens de NVWA verkeerd doe.

-

Ik denk dat de NVWA weinig kan doen om ervoor te zorgen dat ik me aan het rookverbod houd.

-

Ik ontevreden over de werkwijze van de NVWA.

-

De NVWA is meer geïnteresseerd je te pakken wanneer je iets fout doet, dan om je te helpen het goed
te doen.

-

Het is belangrijk dat je de NVWA niet met je laat sollen.

-

Ik respecteer de NVWA.

-

Ik ben tevreden over de resultaten van het optreden van de NVWA.

Q16 – Heeft u de afgelopen 12 maanden contact gehad met de NVWA?
◯ Ja
◯ Nee
Q17 – Waar ging dat contact over? (meerdere antwoorden mogelijk)
☐ Aanduiding rookverbod
☐ Afsluiting rookruimte
☐ Roken in zaak
☐ Leeftijdsgrens alcohol
☐ Eten (voorschriften)
☐ Algemene inspectie
☐ Ontheffing rookverbod
☐ Anders……(graag een nadere toelichting)
Q18 – Was de uitkomst hiervan voor u positief of negatief?
◯ Geheel negatief
◯ Enigszins negatief
◯ Niet positief/niet negatief
◯ Enigszins positief
◯ Geheel positief
◯ Niet van toepassing
Wilt u dit nader toelichten?
……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..…………......
Q19 – Heeft u een rookruimte in uw zaak?
◯ Ja
◯ Nee
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Q20 – Is uw rookruimte afsluitbaar?
◯ Ja
◯ Nee
Q21 – Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen over uw rookruimte
Antwoordmogelijkheden:
Geheel oneens | enigszins oneens | niet oneens | niet eens | enigszins eens | geheel eens
De rookruimte is altijd afgesloten.
Klanten in de rookruimte worden niet bediend.
Er wordt tussendoor afgeruimd in de rookruimte.
Q22 – Heeft u andere voorzieningen voor rokers binnen of buiten uw zaak?
(meerdere antwoorden mogelijk)
☐ Geen voorzieningen
☐ Terras met verwarming
☐ Terras zonder verwarming
☐ Tuin
☐ Ventilatiesysteem
☐ Anders……(graag nadere toelichting)
Q23 – Op deze pagina ziet u een aantal stellingen over het rookbeleid in uw
zaak. Het gaat om het rookbeleid in uw zaak, afgezien van een eventuele
rookruimte. Bent u het eens of oneens met de stellingen?
Antwoordmogelijkheden:
Geheel oneens | enigszins oneens | niet oneens | niet eens | enigszins eens | geheel eens
-

Roken is na middernacht toegestaan in mijn zaak.

-

Vaste klanten sta ik toe te roken in mijn zaak.

-

Deze zaak houdt zich aan het rookverbod.

-

Klanten die in mijn zaak roken, verzoek ik naar buiten te gaan.

-

Slecht weer kan voor mij een reden zijn om roken toe te staan.

-

Klanten op leeftijd stuur ik nooit naar buiten als ze willen roken.

-

Wanneer klanten mij vragen of ze binnen mogen roken zeg ik ‘nee’.

Hier is ruimte voor toelichting, mocht u dat wensen…

……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..…………......

131

Bijlage 3

Q24 – Is uw huidige rookbeleid gelijk aan het rookbeleid vlak na invoering van
het rookverbod?
◯ Ja, vanaf 1 juli 2008 is roken niet toegestaan in mijn zaak
◯ Ja, ook vanaf 1 juli 2008 is roken toegestaan in mijn zaak.
◯ Nee, eerst was roken niet toegestaan, nu is roken wel toegestaan.
◯ Nee, eerst was roken toegestaan, nu is roken niet toegestaan.
Q25 – Wat waren redenen om te wisselen van rookbeleid? (meerdere
antwoorden mogelijk)
☐ Omzetverlies
☐ Ontvangen boetes
☐ Valse concurrentie
☐ Slechte luchtkwaliteit
☐ Klagende klanten
☐ Minder gezelligheid
☐ Anders……(graag nadere toelichting)
Q26 – Hoe moeilijk of gemakkelijk is het voor u om rokende klanten aan te
spreken op het rookverbod?
◯ Heel moeilijk
◯ Moeilijk
◯ Niet moeilijk/niet gemakkelijk
◯ Enigszins gemakkelijk
◯ Heel gemakkelijk
◯ Niet van toepassing
Q27 – De volgende stellingen gaan over gevolgen van het rookverbod voor uw
zaak. Bent u het eens of oneens met deze stellingen?
Antwoordmogelijkheden:
Geheel oneens | enigszins oneens | niet oneens | niet eens | enigszins eens | geheel eens
-

Door het rookverbod neemt mijn omzet toe.

-

Door het rookverbod is het minder gezellig in mijn zaak.

-

Door het rookverbod gaan klanten naar een zaak die het roken wel toestaat.

-

Door het rookverbod zijn de schoonmaakkosten afgenomen.

-

Door het rookverbod komen er meer klanten naar mijn zaak.

-

Door het rookverbod wordt er minder drank in mijn zaak verkocht.
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Q28 – Hoe groot acht u de kans dat u na overtreding van het rookverbod een
boete krijgt van de NVWA?
◯ Zeer klein
◯ Klein
◯ Niet klein/niet groot
◯ Groot
◯ Zeer groot
Q29 – Heeft u boetes ontvangen voor een overtreding van het rookverbod?
◯ Ja
◯ Nee
Q30 – H
 oeveel boetes heeft u ontvangen voor een overtreding van het rookverbod?
◯ 1 boete
◯ 2 boetes
◯ 3 boetes
◯ 4 boetes
Hier is ruimte voor toelichting, mocht u dat wensen…
……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..…………......
Q31 – D
 e volgende stellingen gaan over de boetes bij het rookverbod en
handhaving door de NVWA. Bent u het eens of oneens met deze
stellingen?
Antwoordmogelijkheden:
Geheel oneens | enigszins oneens | niet oneens | niet eens | enigszins eens | geheel eens
-

De NVWA doet voldoende aan handhaving van het rookverbod.

-

Het is goed dat rokende klanten geen boete kunnen krijgen voor het overtreden van het rookverbod.

Q32 – Wat vindt u van de hoogte van de sancties voor het rookverbod in verhouding tot de overtreding?
◯ Veel te laag
◯ Te laag
◯ Goed
◯ Te hoog
◯ Veel te hoog
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Q33 – D
 e volgende stellingen gaan over de politiek. Bent u het eens of oneens
met deze stellingen?
Antwoordmogelijkheden:
Geheel oneens | enigszins oneens | niet oneens | niet eens | enigszins eens | geheel eens
-

Ministers zijn vooral bezig met hun eigen belangen.

-

Kamerlid wordt je eerder door politieke vrienden dan door je bekwaamheden.

-

Tegen beter weten in beloven politici meer dan ze kunnen waarmaken.

Q34 – Bent u tevreden of ontevreden over de wijze waarop de democratie in
Nederland functioneert?
◯ Geheel ontevreden
◯ Enigszins ontevreden
◯ Niet ontevreden/niet tevreden
◯ Enigszins tevreden
◯ Geheel tevreden
Q35 – O
 p welke partij heeft u gestemd bij de laatste Tweede Kamer verkiezingen?
◯ CDA
◯ ChristenUnie
◯ D66
◯ GroenLinks
◯ Partij voor de Dieren
◯ PvdA
◯ PVV
◯ SGP
◯ SP
◯ VVD
◯ 50+ partij
◯ Niet gestemd
◯ Weet ik niet meer
◯ Zeg ik liever niet
Q36 – E
 r komt een nieuwe regering, welk rookbeleid zou zij volgens u moeten
voeren?
◯ Er moet een algeheel rookverbod ingevoerd worden dat voor iedereen geldt.
◯ Het rookverbod moeten blijven zoals het nu is, met uitzonderingen voor kleine cafés.
◯ Het rookverbod moet afgeschaft worden.
◯ Anders……. (geef nadere toelichting).
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……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..…………......
Q37 – Bent u zelf een roker?
◯ Ja
◯ Nee
◯ Nee, maar vroeger wel
Q38 – Wat is uw geslacht?
◯ Man
◯ Vrouw
Q39 – Wat is uw leeftijd?
◯ 18-25 jaar
◯ 26-35 jaar
◯ 36-45 jaar
◯ 46-55 jaar
◯ 56-65 jaar
◯ Ouder dan 65 jaar
Q40 – Wat is uw hoogst voltooide opleiding?
◯ Geen
◯ Lagere school
◯ Lbo/mavo/vmbo/mbo-1
◯ Havo/vwo/mbo 2-4
◯ Hbo/wo
◯ Anders……(graag nadere toelichting)
……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..…………......

Q41 – Zou u op een later tijdstip aan een interview willen meewerken?
◯ Nee
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◯ Ja
Contactgegevens (onderstaand graag uw e-mailadres of telefoonnummer)
Q42 – Als u nog op- en aanmerkingen over deze vragenlijst heeft, of andere
zaken kwijt wil, dan kan dat hier of via rookverbodhoreca@gmail.com.
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Opbouw variabelen en betrouwbaarheid

Verbondenheid (α=.86)
•

Het is goed om je aan het rookverbod te houden.

•

Ik vind het rookverbod waardeloos.

•

Alle horeca-ondernemers zouden zich aan het rookverbod moeten houden.

•

Als horeca-ondernemer ben je moreel verplicht je aan het rookverbod te houden.

•

Ik vind het mijn verantwoordelijkheid dat er niet wordt gerookt in mijn zaak.

•

Uiteindelijk zal iedereen gebaat zijn bij naleving van het rookverbod.

Overgave (α=.71) 109
•

Als je meewerkt met de NVWA zullen ze je tegemoetkomen.

•

De NVWA ondersteunt horeca-ondernemers die de naleving van de regels moeilijk vinden.

•

Zelfs wanneer ik volgens de NVWA iets fout doe, zullen ze me respecteren.

Weerstand (α=.62)
•

De NVWA is meer geïnteresseerd je te pakken wanneer je iets fout doet, dan om je te
helpen het goed te doen.

•

Het is belangrijk dat je de NVWA niet met je laat sollen.

•

Als de NVWA je ooit bestempeld heeft als overtreder van het rookverbod, zullen ze nooit
van gedachten veranderen.

•

Horecaondernemers moeten zich meer verzetten tegen de NVWA.110

•

Ik ben ontevreden over de werkwijze van de NVWA. 111

109 De stellingen ‘De regels van het rookverbod mogen dan niet perfect zijn, maar ze zijn goed te hanteren
voor de meeste horeca-ondernemers’ en ‘Het maakt niet uit hoe de NVWA zich opstelt, de beste tactiek is om met ze mee te werken’ zijn niet meegenomen in de schaal vanwege een crossloading met
verbondenheid (stelling 1) en een lagere betrouwbaarheid bij de schaal van overgave (stelling 2).
110 Dit item hoort theoretisch bij weerstand maar komt naar voren bij de factor ‘onthechting’. Toch is
ervoor gekozen dit item bij weerstand te gebruiken (schaal) om de betrouwbaarheid van ‘weerstand’
niet verder te verlagen.
111 Dit item is toegevoegd om de betrouwbaarheid van de schaal ‘weerstand’ te vergroten.
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Onthechting (α=.77)
•

Ik denk dat de NVWA weinig kan doen om ervoor te zorgen dat ik me aan het rookverbod houd.

•

Het maakt mij niet uit dat ik het volgens de NVWA verkeerd doe.

•

Ik heb echt geen flauw idee wat de NVWA van mij verwacht en het interesseert me ook
niet.

•

Het kan me niet schelen wat de NVWA van me denkt.

•

Als de NVWA me hard aanpakt zal ik ze tegenwerken.

Omzeiling (α=.73) 112
•

Ik hou er wel van om uit te zoeken hoe veranderingen in de regels van het rookverbod
voor mij uitpakken.

•

Ik hou er wel van om met collega’s te praten over mazen in de wet (rondom het rookverbod).

•

Ik mag graag de regels van het rookverbod omzeilen.

Steun voor de wet (α=.87) 113
•

Het rookverbod is in het algemeen in overeenstemming met wat Nederlanders goed en
fout vinden.

•

Mijn eigen gevoel over wat goed en fout is komt overeen met de regels van het rookverbod.

•

Horeca-ondernemers moeten hun eigen rookbeleid kunnen voeren.

•

Het rookverbod is een betuttelende maatregel.

•

Roken hoort bij een café.

•

Als je gaat werken in de horeca, weet je dat je gaat werken in de rook.

•

Bij slecht weer is het gerechtvaardigd om klanten binnen te laten roken.

•

Werknemers in de horeca hebben recht op een rookvrije werkplek.

•

Ook wanneer er weinig gecontroleerd wordt, moet je het roken in je zaak niet toestaan.

•

Klanten die niet in de rook willen zitten, gaan maar naar een andere zaak.

112 De stelling ‘Ik vind het een uitdaging om me zo weinig mogelijk aan het rookverbod te houden’ is
niet meegenomen voor het construeren van de schaal voor omzeiling omdat het item sterk (negatief)
samenhangt met de factor verbondenheid. De resterende items leiden tot een voldoende betrouwbaarheid.
113 De stellingen ‘Het is goed als mensen na het eten de gelegenheid hebben een sigaret te roken’ en ‘Het
is goed om kleine cafés uit te zonderen van het rookverbod’ zijn niet meegenomen omdat ze tot een
lagere betrouwbaarheid van de schaal leiden.
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Gevoelde verplichting de wet te volgen (α=.83)
•

Iedereen moet zich aan de wet houden, ook als men het er niet mee eens is.

•

Ik probeer me altijd aan de wet te houden, ook als ik het er niet mee eens ben.

•

Je niet aan de wet houden is bijna nooit gerechtvaardigd.

•

Het is moeilijk om je niet aan de wet te houden, zonder je hierover schuldig te voelen.

Sociale afstand tot de handhaver (α=.76)
•

Ik vertrouw de NVWA.

•

Ik respecteer de NVWA.

•

Ik ben trots op de NVWA.

De mate van naleving van het rookverbod (α=.93)
•

Roken is na middernacht toegestaan in mijn zaak.

•

Vaste klanten sta ik toe te roken in mijn zaak.

•

Deze zaak houdt zich aan het rookverbod.

•

Klanten die in mijn zaak roken, verzoek ik naar buiten te gaan.

•

Slecht weer kan voor mij een reden zijn om roken toe te staan.

•

Klanten op leeftijd stuur ik nooit naar buiten als ze willen roken.

•

Wanneer klanten mij vragen of ze binnen mogen roken zeg ik ‘nee’.

Kosten van het rookverbod (α=.65) 114
•

Door het rookverbod neemt mijn omzet toe.

•

Door het rookverbod gaan klanten naar een zaak die het roken wel toestaat.

•

Door het rookverbod komen er meer klanten naar mijn zaak.

•

Door het rookverbod wordt er minder drank in mijn zaak verkocht.

114 De stelling ‘door het rookverbod is het minder gezellig in mijn zaak’ is niet meegenomen omdat dit
gezelligheid niet direct als (materiële) kosten gezien kan worden. De stelling ‘door het rookverbod zijn
de schoonmaakkosten afgenomen leidt tot een lagere betrouwbaarheid en is daarom niet meegenomen.
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Overzichtstabel variabelen

B7 - Verdeling van de afhankelijke en onafhankelijke variabelen
Variabele
(codering)

Gemiddelde
(Standaarddeviatie)

Minimumwaarde Maximumwaarde N

Mate van naleving
(laag-hoog)

3,49 (1,41)

1

Naleving
Niet-naleving

63%
37%

Verbondenheid
(laag-hoog)

2,65 (1,26)

1

5

190

Overgave
(laag-hoog)

2,41 (0,86)

1

5

181

Weerstand
(laag-hoog)

3,36 (0,77)

1

5

177

Onthechting
(laag-hoog)

2,75 (0,90)

1

5

174

Omzeiling
(laag-hoog)

3,00 (1,25)

1

5

184

Steun voor de wet
(klein-groot)

2,25 (1,02)

1

5

189

Sociale afstand tot de
handhaver
(groot-klein)

2,49 (0,93)

1

5

180

Gevoelde verplichting de wet
te volgen
(laag-hoog)

3,51 (1,07)

1

5

193

5

178
175

a: bij de nominale variabelen zijn percentages vermeld.
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B8 - Verdeling van controlevariabelen (instrumenteel)115
Variabele
(codering)

Gemiddelde
Minimumwaarde Maximumwaarde N
(Standaarddeviatie)

Ervaren kosten
(laag-hoog)

4,41 (0,83)

1

5

168

Pakkans
(klein-groot)

3,39 (1,42)

1

5

176

Boetes 10
(wel=0; niet=1)

54% niet
46% wel

0

1

177

a: bij de nominale variabelen zijn percentages vermeld.

B9 - Verdeling van de controlevariabelen
Variabele
(codering)

Gemiddelde
(Standaarddeviatie)a

Minimumwaarde Maximumwaarde N

Aanspreken klanten
(moeilijk-gemakkelijk)

2,83 (1,34)

1

5

156

Vloeroppervlak zaak
(klein-groot)

4,58 (1,89)

1

8

207

Medewerkers
(weinig-veel)

2,94 (1,45)

1

8

206

Leeftijd
(lager-hoger)

3,73 (1,05)

1

6

175

Opleiding
(lager-hoger)

3,76 (0,87)

1

5

173

Hoe lang eigenaar zaak
(korter-langer)

3,33 (0,87)

1

4

208

Geslacht
(man=0; vrouw=1)

76% man
24% vrouw

0

1

174

Rookgedrag
(0=roken; 1=niet-roken)

34 % rookt
66% rookt niet

0

1

176

Rookruimte
(0=niet; 1=wel)

51% niet
49% wel

0

1

181

Warm terras
(0=niet; 1=wel)

74% niet
26% wel

0

1

208

Ventilatie
(0=niet; 1=wel)

64% niet
36% wel

0

1

208

Rookvoorzieningen
(0=wel 1=niet)

19% niet
81% wel

0

1

209

a: bij de nominale variabelen zijn percentages vermeld.

115 Onder te verdelen in 1 boete (46%), 2 boetes (31%), 3 boetes (16%) en 4 boetes (7%).
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Factoranalyses

B10 - Ongestuurde factoranalyse van de motiverende houdingen van caféhouders (Varimax rotatie)
Variabelen
Alle horeca-ondernemers moeten zich aan het rookverbod houden.
Het is goed om je aan het rookverbod te houden.
Uiteindelijk zal iedereen gebaat zijn bij naleving van het rookverbod.
Als horeca-ondernemer ben je moreel verplicht je aan het rookverbod te
houden.
Ik vind het rookverbod waardeloos (omgekeerd),
Ik vind het mijn verantwoordelijkheid dat er niet wordt gerookt in mijn
zaak.
Ik mag graag de regels van het rookverbod omzeilen.
Het maakt mij niet uit dat ik het volgens de NVWA verkeerd doe.
Het kan me niet schelen wat de NVWA van me denkt.
Ik heb echt geen flauw idee wat de NVWA van me verwacht en het
interesseert me ook niet.
Als de NVWA me hard aanpakt zal ik ze tegenwerken.
Ik denk dat de NVWA weinig kan doen om ervoor te zorgen dat ik me
aan het rookverbod houd.
Horeca-ondernemers moeten zich meer verzetten tegen de NVWA.
De NVWA ondersteunt horeca-ondernemers die de naleving van de
regels moeilijk vinden.
Zelfs wanneer ik volgens de NVWA iets fout doe, zullen ze me
respecteren.
Als je meewerkt met de NVWA zullen ze je tegemoetkomen.
Ik hou er wel van om uit te zoeken hoe veranderingen in regels van het
rookverbod voor mij uitpakken.
Ik hou er wel van om met collega’s te praten over mazen in de wet
(rondom het rookverbod).
Ik ben ontevreden over de werkwijze van de NVWA.
De NVWA is meer geïnteresseerd je te pakken wanneer je iets fout doet
dan om je helpen het goed te doen.
Als de NVWA je ooit bestempeld heeft als overtreder van het rookverbod,
zullen ze nooit van gedachten veranderen.
Het is belangrijk dat je de NVWA niet met je laat sollen.
Eigen waarde (bij >1 is het nog een zelfstandige factor)
Verklaarde variantie (in procenten)

1
.81
.80
.79

2

3

4

5

.73
.67
.59

.

-.57

.45
.73
.73
.72
.63
.61
. 43
.78
.75
.72
.76

-.43

.70
.75
-.45

.54
.52

.52
4.25 2.89 2.27 1.77 1.67
19
13 10
8
8

Opmerking: de loadings <.40 zijn weggelaten en er is gesorteerd naar grootte. Het model verklaart 58
procent van de variantie in de set van stellingen; N=233. Ontbrekende waarden zijn vervangen door gemiddelde scores. ‘Listwise deletion’ (N=195) leidt niet tot andere factoren of uitkomsten.
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B11 - Ongestuurde factoranalyse van drie elementen van motiverende houdingen (Varimax rotatie)
Variabelen

1

Horeca-ondernemers moeten hun eigen rookbeleid kunnen bepalen.

.85

Roken hoort bij een café.

.82

Het rookverbod is een betuttelende maatregel.

.76

Klanten die niet in de rook willen zitten, gaan maar naar een andere zaak.

.77

Als je gaat werken in de horeca weet je dat je gaat werken in de rook.

.70

Bij slecht weer is het gerechtvaardigd om klanten binnen te laten roken.

.69

Mijn eigen gevoel over wat goed en fout is komt overeen met de regels van het
rookverbod.

.53

Werknemers in de horeca hebben recht op een rookvrije werkplek.

.57

Ook wanneer er weinig gecontroleerd wordt moet je het roken in je zaak niet
toestaan.

.58

Het rookverbod is in het algemeen in overeenstemming met wat Nederlanders
goed en fout vinden.

.40

Iedereen moet zich aan de wet houden, ook als men het er niet mee eens is.

2

3

.43

.85

Ik probeer me altijd aan de wet te houden, ook als ik het er niet mee eens ben.

.83

Je niet aan de wet houden is bijna nooit gerechtvaardigd.

.82

Het is moeilijk om je niet aan de wet te houden, zonder je hierover schuldig te
voelen.

.67

Ik ben trots op de NVWA.

.86

Ik vertrouw de NVWA.

.76

Ik respecteer de NVWA.

.74

Eigen waarde (bij >1 is het nog een zelfstandige factor)

4.81

2.81

2.01

Verklaarde variantie (in procenten)

28

17

12

Opmerking de loadings <.40 zijn weggelaten en er is gesorteerd naar grootte. Het model verklaart 58
procent van de variantie in de set van stellingen; N=233. Ontbrekende waarden zijn vervangen door gemiddelde scores. ‘Listwise deletion’ (N=195) leidt niet tot andere factoren of uitkomsten.
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Motiverende houdingen van
geïnterviewde caféhouders

B12 - De geïnterviewde caféhouders en motiverende houdingen (>3)
Respondent
Code

Provincie

Dominante motiverende
houding
(>3 en hoogste score)

Tweede motiverende
houding
(>3)

R1

Groningen

verbondenheid

x

R2

Drenthe

verbondenheid

overgave

R3

Overijssel

verbondenheid

overgave

R4

Limburg

verbondenheid

overgave

R5

Overijssel

verbondenheid

weerstand

R6

Noord-Brabant

overgave

verbondenheid

R7

Limburg

overgave

x

R8

Overijssel

omzeiling

overgave

R9

Noord-Brabant

overgave

weerstand

R10

Noord-Holland

overgave

weerstand

R11

Noord-Holland

weerstand

onthechting

R12

Gelderland

weerstand

omzeiling
weerstand

R13

Zeeland

omzeiling

R14

Groningen

weerstand

overgave

R15

Noord-Brabant

weerstand

omzeiling

R16

Noord-Brabant

weerstand

x

R17

Noord-Holland

onthechting

x

R18

Zuid-Holland

onthechting

omzeiling

R19

Zuid-Holland

omzeiling

onthechting

R20

Zuid-Holland

onthechting

weerstand

R21

Zuid-Holland

omzeiling

onthechting

R22

Gelderland

onthechting

x

R23

Noord-Holland

verbondenheid

omzeiling

Note: x = geen tweede houding met een score groter dan 3.
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Opzet interviews

Introductie
1. Wie ben ik
2. Vragenlijst heeft u al gehad, nu is de verdieping (ongeveer een uur)
3. Anonimiteit
4. Toestemming voor geluidsopname
5. Thema’s interview: het rookverbod (1), de NVWA (2) Rookbeleid in uw zaak (3). Als er
nog zaken blijven liggen is er aan het eind van het interview ruimte om daar aandacht
aan te besteden.
Achtergrondvragen
Hoe oud is uw zaak en hoe lang heeft u de zaak al?
Het rookverbod als regel (1.1)
Introductie: Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat de politiek erover nadenkt om een
algemeen rookverbod in te voeren (afschaffen van de uitzondering). Wat dacht u toen u
dit nieuws hoorde?
Doelen
Kent u de wettelijke doelen achter het rookverbod in de horeca?
(Ja) Vindt u dat horeca-ondernemers een medeverantwoordelijkheid hebben voor de
gezondheid van hun personeel (en hoe ver gaat die medeverantwoordelijkheid)? Meer
algemeen, wat vindt u van deze doelen?
(Nee). De doelen zijn het aantal rokers verminderen (1) en het personeel beschermen tegen
meeroken (2). Wat vindt u van deze doelen?
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Beleid – rookverbod
Vindt u het beleid (rookverbod) passen bij de genoemde doelstellingen, om deze doelen te
realiseren? Ja, waarom? Nee, waarom niet (1) en hoe zou men deze doelen op een andere
manier kunnen bereiken (2)?
Aanvullend: Voelt u zich slachtoffer van het overheidsbeleid (rookverbod)?
Andere regels/wetten (1.2)
Zou u (andere) regels kunnen noemen waar u zich aan stoort binnen uw werkzaamheden
in de horeca? Zou u (andere) regels kunnen noemen die u nodig en nuttig vind binnen uw
werkzaamheden in de horeca?
Regels algemeen
Stelling: Ik heb een uitspraak van een horeca-ondernemer uit een krantenartikel gehaald.
Eigenaar X zegt over het rookverbod: “Het is net als bij een autogordel: niemand vind het
leuk, maar het is toch verplicht (variant op regels zijn regels) (Kaart laten zien.) Wat
vindt u van de uitspraak van deze horeca-ondernemer?
Protestbereidheid
We hebben het aan het begin van dit interview gehad over het voornemen van de politiek
om een algemeen rookverbod in te voeren. Ik wil u eerst vragen, kent u Koninklijke Horeca
Nederland? Dit is een brancheorganisatie die belangen behartigd voor horeca-ondernemers.
De volgende situatie die ik u schets is niet echt, maar ik vraag me af wat u zou doen in die
specifieke situatie (Kaart laten zien.)
Naar aanleiding van de vele klachten van horeca-ondernemers heeft de KHN besloten een
inspraakmiddag te organiseren rondom het rookverbod. Op deze dag kan elke horecaondernemer zijn zegje doen over het rookverbod en over hoe de toekomst van het ondernemen eruit ziet. Zou u overwegen naar deze discussiedag toe te gaan? Waarom wel/niet?
De NVWA (2)
Heeft u sinds de invoering van het rookverbod enige vorm van contact gehad met de NVWA?
Indien ja, hoe zag dat contact eruit?
Heeft u boetes gekregen voor overtreding van het rookverbod? Wat was de overtreding?
Was de boete terecht volgens u?
Heeft u ook ander contact met de NVWA gehad buiten het rookverbod? Hoe zag dat contact
eruit, wat zijn uw ervaringen?
Vraag: Wat vindt u de manier van inspecteren van de VWA (blinded)?
Stelling: Het is zinvol om je te verzetten tegen beslissingen/boetes van de NVWA (Kaart
laten zien.)
Stelt u zich eens voor: de directeur van de NVWA, verantwoordelijk voor de handhaving van
het rookverbod in de horeca, wil persoonlijk met een aantal horeca-ondernemers praten
over de werkwijze van de NVWA. Zou de behoefte voelen om aan dit verzoek gehoor te
geven? (Kaart laten zien.)
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Mag er gerookt worden? (3)
Introductie: We hebben het al veel gehad over het rookverbod, maar nog niet expliciet over
het beleid dat uw zaak voert.
Vraag: Mag er gerookt worden in uw zaak? Is dat altijd zo geweest na 2008?
Vraag: Waarom houdt u zich wel of niet aan het rookverbod? Wat zijn uw voornaamste
beweegredenen?
Vraag: Zijn er meer redenen voor uw rookbeleid die niet zijn genoemd?
Indien nodig:
Vraag: Heeft u extra kosten en/of extra opbrengsten door het rookverbod gehad? Bijvoorbeeld klanten verloren of nieuwe klanten erbij gekregen?
Vraag: Hoe groot denkt u dat de kans is dat uw beboet wordt wanneer u zich niet aan het
rookverbod houdt?
Vraag: Hoe groot denkt u dat de kans is dat uw collega’s beboet worden wanneer zij zich niet
aan het rookverbod houden?
Tot slot: Hoe ziet u uw toekomst als horeca-ondernemer?
Heeft u nog op en aanmerkingen? Indien nee, bedankt!
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DATA en locaties INTERVIEWS (tussen 3 mei en 6 juni 2013).
B13 – Dag en tijdsduur interviews
Dag

Interview

Duur van interview

3 mei 2013
3 mei 2013

R1
R14

20 minuten
51 minuten

7 mei 2013
7 mei 2013

R19
R21

36 minuten
45 minuten

8 mei 2013

R15

56 minuten

13 mei 2013

R9

49 minuten

15 mei 2013

R23

23 minuten

16 mei 2013
16 mei 2013

R2
R3

40 minuten
48 minuten

21 mei 2013
21 mei 2013

R16
R6

42 minuten
36 minuten

22 mei 2013

R13

38 minuten

24 mei 2013
24 mei 2013

R10
R17

41 minuten
27 minuten

27 mei 2013
27 mei 2013

R20
R11

41 minuten
46 minuten

30 mei 2013

R4

29 minuten

31 mei 2013

R7

41 minuten

3 juni 2013
3 juni 2013

R8
R22

46 minuten
54 minuten

4 juni 2013

R5

41 minuten

6 juni 2013
6 juni 2013

R18
R12

32 minuten
44 minuten
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Vergelijking cafés, eetcafés en restaurants

B14- Verdeling van de afhankelijke en onafhankelijke variabelen 116
Bedrijf

Cafés

Eetcafés

Restaurants

Variabele
(codering)

Gemiddelde
(Standaarddeviatie)

Gemiddelde
(Standaarddeviatie)

Gemiddelde
(Standaarddeviatie)

Mate van naleving
(laag-hoog)

3,49 (1,41)

4,13 (1,19)

4,70 (0,56)

Naleving
Niet-naleving

63%
37%

80%
20%

98%
2%

Verbondenheid
(laag-hoog)

2,65 (1,26)

3,47 (1,23)

3,92 (0,96)

Overgave
(laag-hoog)

2,41 (0,86)

2,81 (0,92)

3,10 (0,77)

Weerstand
(laag-hoog)

3,36 (0,77)

3,13 (0,77)

2,91 (0,67)

Onthechting
(laag-hoog)

2,75 (0,90)

2,39 (0,88)

2,29 (0,76)

Omzeiling
(laag-hoog)

3,00 (1,25)

2,50 (1,18)

2,17 (0,96)

Steun voor de wet
(klein-groot)

2,25 (1,02)

2,95 (1,16)

3,38 (0,98)

Sociale afstand tot de
handhaver
(groot-klein)

2,49 (0,93)

3,00 (0,92)

3,22 (0,82)

Gevoelde verplichting de
wet te volgen
(laag-hoog)

3,51 (1,07)

3,69 (0,95)

3,90 (0,87)

a: bij de nominale variabelen zijn percentages vermeld.
116 De drie groepen verschillen op bijna alle genoemde kenmerken statistisch significant van elkaar
(p<.05). Uitzonderingen zijn de verschillen in onthechting en sociale afstand tot de handhaver bij
eetcafés en restaurants (p>.05). Voorts geldt dat de gemiddelde ‘gevoelde verplichting de wet te
volgen’ bij caféhouders statistisch significant lager is dan bij eetcaféhouders en restauranthouders
(p<.01), maar blijkt dat de gemiddelde ‘gevoelde verplichting de wet te volgen’ tussen eetcaféhouders
en restauranthouders onderling niet statistisch significant van elkaar te verschillen (p>.05).
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B15 - Verdeling van controlevariabelen (instrumenteel)117
Cafés

Eetcafés

Restaurants

Variabele
(codering)

Gemiddelde
(Standaarddeviatie)

Gemiddelde
(Standaarddeviatie)

Gemiddelde
(Standaarddeviatie)

Ervaren kosten
(laag-hoog)

4,41 (0,83)

3,97 (1,01)

3,57 (0,97)

Pakkans
(klein-groot)

3,39 (1,42)

2,80 (1,41)

2,39 (1,32)

Boetes
(wel=0; niet=1)

54% niet
46% wel

81% niet
19% wel

98% niet
2% wel

a: bij de nominale variabelen zijn percentages vermeld.

117 De drie soorten horeca-ondernemers verschillen statistisch significant van elkaar op basis van al deze
kenmerken (one-way Anova en Sidak post-doc test en bij de nominale variabelen een Chi Square test).
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B16 - Verdeling van de controlevariabelen118
Cafés

Eetcafés

Restaurants

Variabele
(codering)

Gemiddelde
(Standaarddeviatie)a

Minimumwaarde

Maximumwaarde

Aanspreken klanten
(moeilijk – gemakkelijk)

2,83 (1,34)

3,68 (1,37)

4,29 (0,87)

Vloeroppervlak zaak
(klein-groot)

4,58 (1,89)

5,59 (1,70)

5,10 (1,84)

Medewerkers
(weinig-veel)

2,94 (1,45)

4,34 (1,91)

4,36 (1,60)

Leeftijd
(lager-hoger)

3,73 (1,05)

3,77 (1,05)

3,60 (1,04)

Opleiding
(lager-hoger)

3,76 (0,87)

3,97 (0,76)

4,09 (0,76)

Hoe lang eigenaar zaak
(korter-langer)

3,33 (0,87)

3,35 (0,91)

3,12 (0,99)

Geslacht
(man=0; vrouw=1)

76% man
24% vrouw

70% man
30% vrouw

75% man
25% vrouw

Rookgedrag
(0=roken; 1=niet-roken)

34% rookt
66% rookt niet

28% rookt
72% rookt niet

29% rookt
71% rookt niet

Rookruimte
(0=niet; 1=wel)

51% niet
49% wel

57% niet
43% wel

83% niet
17% wel

Warm terras
(0=niet; 1=wel)

74% niet
26% wel

74% niet
26% wel

79% niet
21% wel

Ventilatie
(0=niet; 1=wel)

64% niet
36% wel

83% niet
17% wel

95% niet
5% wel

Rookvoorzieningen
(0=wel 1=niet)

19% niet
81% wel

16% niet
84% wel

15% niet
85% wel

a: bij de nominale variabelen zijn percentages vermeld.

118 Alle hier niet genoemde verschillen zijn statistisch significant (p<.05). Bij leeftijd, geslacht, hoelang
eigenaar van de zaak, geen rookvoorzieningen en de aanwezigheid van een warm terras zijn geen statistisch significante verschillen tussen groepen gevonden. Voorts blijkt dat onderling geen statistisch
significant verschil is in het aantal medewerkers bij eetcafés en restaurants. Caféhouders blijken lager
opgeleid dan restauranthouders (niet lager dan eetcaféhouders), vaker een rookruimte te hebben
dan restauranthouders (niet vaker dan eetcaféhouders) en caféhouders blijken vaker te roken dan
eetcaféhouders (niet vaker dan restauranthouders).
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Regressieanalyses

B17 - Stapsgewijze regressie – verklaring naleving (Tabel 7) 119
Gestandaardiseerde
Coëfficiënt (β)

Adjusted R2

Stap 1

Verbondenheid

.61 **

.36

Stap 2

Verbondenheid
Omzeiling

.48 **
- .21 **

.39

Stap 3

Verbondenheid
Omzeiling
Onthechting

.45 **
- .18 **
- .14 **

.40

Stap 4

Verbondenheid
Omzeiling
Onthechting
Overgave

.48 **
- .19 **
- .15 **
- .14 **

.42

Stap 5

Verbondenheid
Omzeiling
Onthechting
Overgave
Rookruimte (ja)

.43 **
- .22 **
- .13 **
- .14 **
.19 **

.45

Stap 6

Verbondenheid
Omzeiling
Onthechting
Overgave
Rookruimte (ja)
Aanspreken klanten (makkelijker)

.42 **
- .21 **
- .13 **
- .17 **
.17 **
.14 **

.46

Stap 7

Verbondenheid
Omzeiling
Onthechting
Overgave
Rookruimte (ja)
Aanspreken klanten
Ventilatie (ja)

.38 **
- .20 **
- .14 **
- .17 **
.18 **
.15 **
- .12 **

.47

119 Stap 1 = motiverende houdingen (stepwise), Stap 2 = controlevariabelen (stepwise). Tegelijk invoeren
leidt niet tot andere conclusies in het laatste model.
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B18 - Stapsgewijze regressie – Verklaren verbondenheid (Tabel 15, kolom 1)
Gestandaardiseerde
Coëfficiënt (β)

Adjusted
R2

Stap 1

Steun voor de wet

.80 **

.63

Stap 2

Steun voor de wet
Gevoelde verplichting

.80 **
.26 **

.69

Stap 3

Steun voor de wet
Gevoelde verplichting
Boetes

.65 **
.26 **
.17 **

.71

Stap 4

Steun voor de wet
Gevoelde verplichting
Boetes
Medewerkers

.62 **
.26 **
.18 **
.11 **

.72

Stap 5

Steun voor de wet
Gevoelde verplichting
Boetes
Medewerkers
Pakkans

.58 **
.27 **
.14 **
.11 **
- .11 *

.73

Stap 6

Steun voor de wet
Gevoelde verplichting
Boetes
Medewerkers
Pakkans
Ventilatie

.56 **
.27 **
.14 **
.10 **
- .11 *
- .08 *

.73

B19 - Stapsgewijze regressie – Verklaren overgave (Tabel 15, kolom 2)
Gestandaardiseerde
Coëfficiënt (β)

Adjusted
R2

Stap 1

Sociale afstand tot de handhaver

.65 **

.42

Stap 2

Sociale afstand tot de handhaver
Boetes (nee)

.58 **
.24 **

.48

Stap 3

Sociale afstand tot de handhaver
Boetes (nee)
Onthechting

.63 **
.24 **
.12 **

.48

Stap 4

Sociale afstand tot de handhaver
Boetes (nee)
Onthechting
Weerstand

.60 **
.21 **
.19 **
- .17 **

.50
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Regressieanalyses
B20 - Stapsgewijze regressie – Verklaren weerstand (Tabel 15 , kolom 3)
Gestandaardiseerde
Coëfficiënt (β)
Stap 1

Onthechting

Stap 2

Adjusted
R2

.51 **

.26

Onthechting
Steun voor de wet

.37 **
- .33 **

.35

Stap 3

Onthechting
Steun voor de wet
Overgave

.35 **
- .24 **
- .24 **

.40

Stap 4

Onthechting
Steun voor de wet
Overgave
Aanspreken klanten (makkelijk)

.34 **
- .24 **
- .21 **
- .12 **

.41

Stap 5

Onthechting
Steun voor de wet
Overgave
Aanspreken klanten (makkelijk)
Pakkans (groter)

.34 **
- .17 **
- .19 **
- .12 **
.13 **

.42

B21 - Stapsgewijze regressie – Verklaren onthechting (Tabel 15, kolom 4)
Gestandaardiseerde
Coëfficiënt (β)

Adjusted
R2

Stap 1

Weerstand

.51 **

.26

Stap 2

Weerstand
Gevoelde verplichting

.46 **
.31 **

.35

Stap 3

Weerstand
Gevoelde verplichting
Sociale afstand

.36 **
- .24 **
- .24 **

.39

Stap 4

Weerstand
Gevoelde verplichting
Sociale afstand
Overgave

.39 **
- .22 **
- .37 **
.21 **

.41

Stap 5

Weerstand
Gevoelde verplichting
Sociale afstand
Overgave
Omzeiling

.34 **
- .18 **
- .37 **
.22 **
.16 **

.42

Stap 6

Weerstand
Gevoelde verplichting
Sociale afstand
Overgave
Omzeiling
Geen rookvoorzieningen

.33 **
- .15 **
- .38 **
.22 **
.17 **
.13 **

.44
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Bijlage 10
B22 - Stapsgewijze regressie – Verklaren omzeiling (Tabel 15, kolom 5)
Gestandaardiseerde
Coëfficiënt (β)

Adjusted
R2

Stap 1

Steun voor de wet

- .66 **

.44

Stap 2

Steun voor de wet
Roken (nee)

- .64 **
- .14 **

.45

Stap 3

Steun voor de wet
Roken
Onthechting

- .59 **
- .12 *
.13 *

.47

Stap 4

Steun voor de wet
Roken
Onthechting
Kosten

- .55 **
- .13 *
.14 *
.11 *

.47
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