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Inzake : Stichting Horecaclaim Nederland

Zeer geachte mevrouw Schippers,
De stichting Horecaclaim Nederland (Horecaclaim Nederland) heeft ten doel het behartigen
van de belangen van horecaondernemers en het voeren van (collectieve) gerechtelijke
procedures voor deze horecaondernemers in verband met geleden schade door het
rookverbod. Als voorzitter van Horecaclaim Nederland vraag ik uw aandacht voor het
volgende.
Het rookverbod in de horeca, dat op 1 juli 2008 inging, heeft voor veel schade gezorgd. Niet
alleen aanmerkelijke financiële schade, maar ook sociale en emotionele schade. Zo zagen
veel cafés de omzet met 10-50% dalen en moesten al jarenlang bestaande cafés hun in
deze tijd met hard werken opgebouwde waarde en goodwill zien wegkwijnen en het pand,
bedoeld voor de oudedagvoorziening, voortijdig gedwongen onder de prijs verkopen.
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Horecaclaim Nederland is van mening dat u, althans de Staat der Nederlanden, door de
vaststelling en handhaving van het rookverbod in de horeca vanaf 1 juli 2008 jegens
(kleine) horecaondernemers onrechtmatig heeft gehandeld. Aan deze opvatting ligt het
volgende ten grondslag:

1. Het rookverbod is in strijd met de Tabakswet en met artikel 7 van het Europese
Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM);

2. Het rookverbod is in strijd met de zorgvuldigheid en het vereiste van een behoorlijke
belangenafweging tot stand gekomen; het plaatst kleine horecaondernemers op een
concurrentieachterstand en berokkent hen onevenredig grote schade, zo is er
bijvoorbeeld geen volledige, objectieve bedrijfseffectrapportage bij de wijziging van
de wet uitgevoerd;

3. Het rookverbod is in strijd met het recht op bescherming van eigendom, zoals
gewaarborgd in het EVRM;

4. Het rookverbod is in strijd met het recht op een vrij verkeer van goederen en
diensten, de vrijheid van vestiging en het beginsel van een onvervalste
concurrentie, zoals gewaarborgd in het EG-verdrag;

5. Het rookverbod voor ondernemers zonder personeel is in strijd is met de doelstelling
van de wet, namelijk het beschermen van de werknemers.

Aan deze onrechtmatige situatie is per 6 juli 2011 een einde gemaakt, voor zover het
rookverbod in cafés kleiner dan 70 m2, zonder personeel, werd afgeschaft. Horecaclaim
Nederland houdt u, althans de Staat der Nederlanden, evenwel onverkort aansprakelijk
voor de schade (omzetverliezen) die de kleine horeca heeft geleden als gevolg van de
naleving van het rookverbod in de periode juli 2008 - juli 2011.
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Op 12 februari 2013 heeft de Kamer de motie Dik-Faber aangenomen, hetgeen mogelijk tot
gevolg heeft dat de uitzondering van het rookverbod voor de kleine horeca weer vervalt.
Mocht de uitzondering inderdaad worden teruggedraaid dan handelt u, althans de Staat der
Nederlanden, andermaal onrechtmatig jegens de kleine horeca. Daarbij komt dat alsdan
tevens sprake is van willekeur. Horecaondernemers moeten kunnen vertrouwen op een
voorspelbare en betrouwbare overheid, zodat investeringen en bedrijfsvoering daarop
kunnen worden aangepast. Het om de paar jaar aanpassen van de regelgeving ten aanzien
van het rookverbod draagt daar evenwel niet aan bij.
Alvorens een rechtsvordering (collectieve actie) in te stellen, roept Horecaclaim Nederland
u op in gesprek te gaan over een financiële regeling ter compensatie van de door de kleine
horeca in de periode juli 2008 - juli 2011 geleden schade. Daarnaast stelt Horecaclaim
Nederland zich graag beschikbaar voor overleg over een oplossing, gezien de wens van de
Kamer om het algeheel rookverbod opnieuw in de horeca in te voeren.

Hoogachtend,
Namens Stichting Horecaclaim Nederland

Frederick F.C. Matthaei
Voorzitter

Correspondentiegegevens:
Stichting Horecaclaim Nederland
Postbus 36172
1020 MD Amsterdam
bestuur@horecaclaim.nl

Van Diepen Van der Kroef advocaten
Postbus 5563
2000 GN Haarlem
m.gerritsen@vandiepen.com
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