
Roken in het café? Even niet te vroeg juichen
Het gerechtshof in Leeuwar-
den behandelt morgen het
hoger beroep dat is ingesteld
door café De Kachel in Gro-
ningen. Het kleine horecabe-
drijf werd in februari door de
rechtbank veroordeeld we-
gens het overtreden van het
rookverbod. 

Door Rob Zijlstra

groningen � Twee jaar geleden
diende in Groningen een kort
geding dat toen nogal bijzon-
der heette te zijn. Een tablema-
nager bij het Holland Casino in
Groningen had zijn werkgever
voor de rechter gedaagd. De
medewerker eiste in kort ge-
ding een algeheel rookverbod
in het Groninger gokpaleis. De
man, toen al achttien jaar in
dienst van het casino, had long-
klachten (astma) en dreigde ar-
beidsongeschikt te worden. De
bedrijfsarts had hem afgera-
den nog langer in rokerige
ruimtes te werken.

Ook in het iets verderop gele-
gen café De Kachel werd toen,
zoals in alle cafés, zorgeloos ge-
rookt. Het rookverbod was
toen al aanstaande, maar het
was destijds vooral een politie-
ke kwestie in Den Haag. Er was
een stappenplan. Ergens in
2011 zouden discotheken rook-
vrij moeten zijn. Maar voor de
kleine horeca zou vast en zeker
een uitzondering worden ge-
maakt.

Het was, in 2007, ook een ta-
melijk absurd idee: niet meer
roken in de kroeg.

De Groninger casinomede-
werker verloor de rechtszaak.
In plaats van de geëiste dwang-
som van 500 euro per dag dat er
in het casino nog werd gerookt,
draaide de medewerker op
voor de kosten van de procedu-
re. De rechtbank oordeelde dat
’een rookvrije plek in de hore-
ca nu eenmaal niet eenvoudig
is te realiseren aangezien er in
de horeca nu eenmaal wordt
gerookt. En horecamedewer-

kers, zo ook de casinomede-
werker, zal enige rookoverlast
moeten accepteren, zo staat in
het vonnis van 15 mei 2007.

Twee jaar later ziet de wereld
er heel anders uit. Omdat de
horeca onvoldoende vaart
maakte met het stappenplan,
heeft minister Klink van volks-

gezondheid per 1 juli 2008 het
algehele rookverbod in de ho-
reca ingevoerd en vastgelegd in
de tabakswet. En met dat ver-
bod – en ook met die wet – is
niks mis, oordeelde de recht-
bank van Groningen in het
strafproces tegen café de Ka-
chel, het eerste rookproces van

Nederland, begin dit jaar.
De Kachel werd veroordeeld

tot het betalen van een boete
van 1200 euro en een voorwaar-
delijke sluiting van de zaak bij
de eerstvolgende overtreding.
Maar daarna kwam Den Bosch.
Daar zeiden de rechters – in
een soortgelijk proces – dat de

tabakswet rommelt en kreeg
de kleine horeca gelijk. Die uit-
spraak is later in hoger beroep
bekrachtigd.

Het rookverbod wankelt. Of
het omvalt hangt mede af van
wat het hof in Leeuwarden
(vrijdag over twee weken) be-
sluit. Rechters kunnen wetten

niet buiten werking stellen. Als
’Leeuwarden’ in navolging van
de rechtbank in Den Bosch zegt
dat de wet rammelt, dan kan
minister Klink daar niet om-
heen. Maar te vroeg juichen is
voor geen van de partijen ver-
standig. Na het hof, wacht de
Hoge Raad.

mei 2003
In politiek Den Haag wordt 
voor het eerst over een 
rookverbod in hotels, restau-
rants en cafés gesproken. 
Werknemers moeten tegen 
rook worden beschermd.
 

januari 2004
Werkgevers zijn verplicht zorg 
te dragen voor een rookvrije 
werkomgeving. Werknemers 
krijgen daarmee het recht op 
een rookvrije plek. Voor de 
horeca geldt vooralsnog een 
uitzondering.
 

september 2004
Met de brancheorganisatie 
Koninklijke Horeca Nederland 

wordt een stappenplan 
overeengekomen over een 
gefaseerde invoering van het 
rookverbod in de horeca. Cafés 
zullen uiterlijk in 2011 rookvrij 
zijn.
 

februari 2007
Minister Klink 
(volksgezondheid) kondigt aan 
dat het verbod in de horeca 
versneld wordt ingevoerd, 
omdat de horecabranche 
afspraken niet nakomt.
 

juli 2008
Invoering van het algehele 
rookverbod in de horeca. 
Roken mag nog wel in 
rookruimtes die volledig 

moeten zijn gescheiden van
het café. Voor de kleine horeca 
ligt hier een praktisch 
probleem.
 

23 november 2008
Café De Kachel in Groningen 
krijgt eerste bekeuring (300 
euro) voor het overtreden
van het rookverbod. Er
volgen daarna nog twee 
bekeuringen.
 

6 februari 2009
Eerste rookproces van 
Nederland. De rechtbank 
Groningen veroordeelt De 
Kachel tot een geldboete van 
1200 euro en een voorwaarde-
lijke stillegging voor een 

maand bij een eerstvolgende 
overtreding.
 

12 mei 2009
Rechtbank Den Bosch spreekt 
uitbaters café Victoria vrij 
omdat de tabakswet rammelt. 
Het vonnis wordt in hoger 
beroep bekrachtigd.
 

20 juni 2009
NRC Handelsblad onthult dat 
het verzet van de kleine horeca 
tegen het rookverbod wordt 
gefinancierd door de tabaksin-
dustrie.
 

26 juni 2009
Proces tegen De Kachel in 
hoger beroep. 

Rookverbod
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