
Rookgevecht gaat door
� Minister komt met nieuwe wetgeving � Klink in cassatie tegen vrijspraak 

Door Sjoerd Jansen 

groningen/leeuwarden � Het
openbaar ministerie in
Leeuwarden stelt cassatie
in bij de Hoge Raad tegen
de vrijspraak van het Gro-
ningse café De Kachel.
Het gerechtshof vond
vrijdag dat de café-eigena-
ren zich niet schuldig
hadden gemaakt aan het
overtreden van het rook-
verbod.

Eerder had de rechtbank in
Groningen de eigenaren van
De Kachel nog veroordeeld tot
een boete van 1200 euro. Maar
het hof besliste in hoger be-
roep tot vrijspraak, omdat er
nergens in de Tabakswet staat
dat het rookverbod ook geldt
voor cafés zonder personeel.

Het openbaar ministerie
(OM) in Leeuwarden wil door
het aantekenen van cassatie
weten hoe de Hoge Raad er-
over denkt. "Het hof heeft een
heel andere uitleg aan de wet-
telijke regels gegeven dan wij
doen", zegt advocaat-generaal
Ietje Vermeulen.

Volgens haar is de beslissing
om cassatie in te stellen niet
genomen in samenspraak met
minister Ab Klink (volksge-
zondheid). "Er is van die zijde
geen enkele druk uitgeoefend.
Dit is helemaal de beslissing
van het OM."

Vermeulen weet niet hoe
lang het oordeel van het hoog-
ste rechtscollege op zich laat
wachten. "Wij moeten eerst
zelf een cassatieschriftuur op-
stellen. Daarna is het aan de
Hoge Raad om te beslissen
wanneer ze de zaak in behan-
deling neemt."

Ook het OM in Den Bosch,

waar het gerechtshof het Bre-
dase cafés Victoria eveneens
vrijsprak, heeft cassatie bij de
Hoge Raad ingesteld.

Minister Klink stelt in een
brief aan de Tweede Kamer dat
de rookcontroles in cafés zon-
der personeel voorlopig stop-
pen. Ook worden de aan deze
zaken opgelegde boetes tijde-
lijk niet geïnd. Door de uitspra-
ken van de gerechtshoven is
daarvoor nu geen wettelijke
basis aanwezig.

Klink zegt vastbesloten te
zijn om te zorgen dat er wel
een wettelijke basis is voor het
handhaven van het rookver-

bod in alle horecazaken. Hij
kondigt een nieuwe maatregel
van bestuur aan, die dit moet
regelen. Eind augustus moet
de maatregel in de minister-
raad worden besproken.

Het gerechtshof in Leeuwar-
den bepaalde in zijn vonnis dat
de huidige maatregel, waarin
het roken in cafés wordt verbo-
den, niet geldig is omdat de
wettelijke basis daarvoor in de
Tabakswet ontbreekt. Vandaar
dat minister Klink ook gaat kij-
ken of de Tabakswet kan wor-
den aangepast. Hij denkt daar-
voor voldoende steun te heb-
ben in de Tweede Kamer.

Cassatie komt onverwacht voor café De Kachel
Door Sjoerd Jansen

groningen � Gerhard Sannes
van het Groningse café De Ka-
chel had niet verwacht dat het
openbaar ministerie cassatie
zou aantekenen bij de Hoge
Raad. "Als we nou op één punt
waren vrijgesproken, dan was
het een ander verhaal. Maar
we zijn op zes punten in het ge-
lijk gesteld. Dit besluit komt
voor mij echt als een verras-
sing."

Hij denkt dat het OM onder

druk is gezet door minister Ab
Klink. "Dat kan niet anders.
Klink heeft nederlaag op ne-
derlaag geleden. Hij zou eigen-

lijk moeten aftreden in plaats
van het openbaar ministerie
min of meer te dwingen in cas-
satie te gaan.

Belangenorganisatie Ko-
ninklijke Horeca Nederland
wil duidelijkheid over de toe-
komst van het rookverbod.
"Het heeft impact op de hele
horeca, wanneer de één wel en
de ander niet wordt gecontro-
leerd," aldus een woordvoer-
der.

VVD-kamerlid Halbe Zijlstra
noemt de pogingen van Klink

om het rookverbod te redden
door de wet te repareren tot
mislukken gedoemd. "Er was
al nauwelijks draagvlak voor

het verbod. En nu is dat na-
tuurlijk helemaal weggeval-
len." De partijen CDA, PvdA en
ChristenUnie zeggen echter
vooralsnog vast te houden aan
een rookverbod voor alle hore-
cazaken.

Ton Wurtz van de stichting
Red de Kleine Horeca Onder-
nemer beticht de overheid van
Stasi-praktijken: "Het is vol-
strekt ongeloofwaardig om de
wet te gaan aanpassen tegen
de uitspraken van twee ge-
rechtshoven in."

Sannes Klink Zijlstra Wurtz

In kleine cafés kan voorlopig gewoon gerookt worden. Foto: Archief GPD


