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‘Tabakswet op punten onduidelijk’
ROOKVERBOD Beegdense jurist noemt het rookverbod in de horeca wettelijk gebrekkig

De wet die het rookverbod in de
horeca regelt, is onduidelijk. Vol-
gens jurist Clemens Meerts uit
Beegden is het lonend om in be-
roep te gaan tegen boetes.

door onze verslaggever

BEEGDEN – Het rookverbod in de
horeca, dat sinds 1 juli van kracht
is, is op diverse punten juridisch
aanvechtbaar. De horeca moet daar-

om meer in het geweer komen te-
gen het rookverbod. Dat vindt ju-
rist Clemens Meerts uit Beegden.

Volgens Meerts is de wet op som-
mige punten niet duidelijk en is
het zelfs nog maar de vraag of er
wel sprake is van een rookverbod
zoals algemeen wordt veronder-
steld. „In de wet staat niet dat je
geen sigaret meer op mag steken in
een kroeg. Er staat dat je je werkne-
mers moet beschermen tegen ta-
baksrook van anderen. Dus als een

kroegbaas een installatie heeft die
alle rook meteen afzuigt en het per-
soneel heeft er geen last van, dan
zou er volgens mij gewoon gerookt
mogen worden.”

Meerts, die landelijke bekend-
heid verwierf door te stellen dat hij
één op de drie snelheidsboetes on-
gedaan kon maken, hoopt dat on-
dernemers die een boete krijgen in
beroep gaan. „Je ziet dat onderne-
mers meenden onder het verbod
uit te komen door bijvoorbeeld een

rokersvereniging op te richten,
maar die hadden zich niet verdiept
in de regels. Ik heb dat wel gedaan
en op sommige punten kom ik on-
duidelijkheden tegen. Zo stelt de re-
gelgeving ook dat werknemers
geen last mogen hebben van tabaks-
rook van anderen, ook als werkne-
mers zelf roken. In mijn ogen kun
je, als je zelf rookt, in alle redelijk-
heid geen last hebben van de rook
van een ander. Ook dat is een punt
waarvan het interessant is om te

zien wat een rechter daar van
vindt.”

Meerts zegt dat hij niet uit is op
extra klanten - ‘ik heb het al druk
genoeg’ - maar dat hij juist de on-
duidelijkheid aan de kaak wel stel-
len. „Nu krijgen ondernemers nog
waarschuwingen, maar misschien
krijgen zij straks een boete voor
iets dat juridisch geen steek houdt.
In beroep gaan bij de rechtbank
loont zich naar mijn idee dus in
sommige gevallen.”


