
Nieuw	  rookbeleid	  per	  1-‐10-‐14	  

Staatsecretaris	  van	  reijn	  kondigde	  25-‐6-‐14	  aan	  dat	  er	  per	  1-‐10-‐14	  een	  algeheel	  rookverbod	  komt.	  

Waar	  ook	  de	  kleine	  cafes	  onder	  zullen	  vallen,	  in	  2008	  is	  voldoende	  gebleken	  dat	  kleine	  cafés	  geen	  
ruimte	  hebben	  voor	  een	  rookruimte	  inhoudende	  dat	  de	  clientèle	  buiten	  moeten	  roken.	  

Dit	  hield	  toen	  in	  dat	  er	  in	  de	  maanden	  juli	  augustus	  september	  2008	  dit	  mijnerzijds	  is	  uitgeprobeerd	  
en	  bleek	  tot	  dusdanige	  omzetverliezen	  te	  leiden,	  dat	  het	  bedrijf	  economisch	  zwaar	  in	  noodweer	  
kwam.	  Uit	  het	  land	  zijn	  toen	  diverse	  protesten	  de	  kop	  op	  gestoken	  en	  daar	  zijn	  diversen	  rechtszaken	  
uit	  gevloeid.	  Uit	  eindelijk	  met	  als	  resultaat,	  vrijstelling	  voor	  kleine	  cafés,	  die	  qua	  oppervlakte	  geen	  
ruimte	  hebben	  om	  een	  rookruimte	  te	  creëren.	  Om	  onduidelijke	  redenen	  is	  in	  2013	  en	  2014	  opnieuw	  
een	  verzoek	  ingediend	  in	  de	  kamer	  om	  alsnog	  een	  algeheel	  rookverbod	  van	  kracht	  in	  te	  laten	  gaan.	  
Echter	  moet	  ik	  u	  melden	  dat	  voor	  ons	  de	  situaOe	  nog	  hetzelfde	  is	  als	  in	  2008.Bij	  het	  eventuele	  
uitvoeren	  van	  het	  rookverbod	  refereer	  ik	  naar	  eerdere	  ervaringen	  waaruit	  in	  2008	  al	  bleek	  dat	  het	  
een	  onbegonnen	  zaak	  was	  .Helaas	  moet	  ik	  u	  melden	  dat	  in	  2014	  het	  voor	  ons	  hetzelfde	  is,	  en	  ik	  u	  dus	  
meld	  dat	  het	  onmogelijk	  is	  in	  een	  klein	  café	  in	  2014	  het	  rookverbod	  uit	  te	  voeren.	  Dit	  houdt	  dus	  in	  
dat	  u	  van	  staatswegen	  boetes	  op	  gaat	  leggen	  van	  4500	  tot	  19000	  euro	  ten	  onrechte	  daar	  wij	  met	  de	  
rug	  tegen	  de	  muur	  staan	  ook	  al	  willen	  wij	  dit,	  het	  nooit	  uitgevoerd	  kan	  worden.	  Bij	  uitvoering	  zal	  
inhouden	  dat	  de	  omzet	  heel	  snel	  dalende	  zal	  zijn	  en	  het	  bedrijf	  in	  zwaar	  noodweer	  terecht	  zal	  komen,	  
daarom	  besluit	  ik	  het	  rookverbod	  niet	  uit	  te	  gaan	  voeren	  en	  als	  het	  wel	  uitgevoerd	  moet	  worden	  eis	  
ik	  een	  schadevergoeding	  van	  de	  staat	  om	  het	  bedrijfskapitaal	  schadeloos	  te	  stellen	  alsmede	  6	  
personen	  die	  in	  dienst	  zijn	  	  bij	  mij.	  Op	  dat	  moment	  houdt	  het	  in	  dat	  er	  7	  mensen	  zonder	  werk	  komen	  
en	  de	  waarde	  van	  het	  bedrijf	  in	  1	  klap	  weg	  zullen	  zijn.	  Alsmede	  eis	  ik	  ook	  een	  schadevergoeding	  voor	  
het	  bedrijfskapitaal	  als	  ik	  door	  u	  wetgeving	  mijn	  bedrijf	  niet	  meer	  kan	  uitvoeren.	  Verder	  wijs	  ik	  u	  op,	  
dat	  door	  deze	  maatregel	  banen	  zullen	  vervallen,	  bedrijfskapitalen	  vervallen,	  sociale	  
ontmoeOngsplekken	  vervallen,	  bijeenkomsten	  in	  schuren	  die	  niet	  beveiligd	  zijn	  zullen	  opdoemen	  en	  
het	  wonderlijke	  van	  de	  zaak	  is	  ,	  de	  maatregelen	  om	  personeel	  een	  rookvrije	  werkomgeving	  te	  geven	  
uiteindelijk	  ontslag	  krijgt	  door	  de	  maatregel	  die	  u	  van	  kracht	  laat	  gaan.	  Ik	  vraag	  u	  daarom	  enerzijds	  
herziening	  van	  de	  wet	  en	  als	  de	  wet	  niet	  herzien	  wordt	  zal	  ik	  een	  volledige	  schadevergoeding	  eisen	  
bij	  u.	  	  

Jac	  Van	  Dongen	  	  

Cafe	  de	  Klomp	  

Oude	  Bredaseweg	  4	  

4872	  AE	  EZen	  –	  Leur	  

076-‐5021134


