
  

 

 

 

 

 

Motie Steun voor strafzaak tegen tabaksindustrie 

 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 19 maart 2018,  

 

 

Constaterende dat: 

- Roken volgens het Nederlands Huisartsengenootschap de belangrijkste enkelvoudige 

verklaring is van gezondheidsproblemen en vroegtijdige sterfte in Nederland; 

- Roken kanker veroorzaakt in allerlei verschillende delen van het lichaam; 

- Jaarlijks 19.000 Nederlanders kanker krijgen als gevolg van roken; 

- Jaarlijks in Nederland ongeveer 20.000 mensen sterven door roken en daarnaast 

enkele duizenden door meeroken;  

- Van de jongeren tot 18 jaar nog steeds een groot aantal rookt of begint met roken; 

- Van tabak bekend is dat er honderden voor de mens schadelijke stoffen aan zijn 

toegevoegd en er tenminste 70 kankerverwekkende stoffen in aanwezig zijn die 

leiden tot de eerder genoemde dodelijke slachtoffers; 

- Deze stoffen naast kanker leiden tot een veelheid aan chronische ziekten. 

 

Overwegende dat: 

- De provincie Utrecht pal staat voor de gezondheid van haar burgers 

- Utrechtse burgers het recht hebben op eerlijke en objectieve informatie; 

- De tabaksindustrie vele tientallen jaren burgers bewust en met veel inzet van 

middelen heeft trachten te misleiden (de ‘sjoemelsigaret’); 

- Advocaat Bénédicte Ficq met steun van vele maatschappelijke organisaties een 

strafzaak wil starten tegen de vier grootste Nederlandse tabaksfabrikanten wegens 

valsheid in geschrifte, opzettelijke benadeling van de gezondheid en zware 

mishandeling. 

 

Spreken als hun mening uit dat: 

- De beoogde strafzaak van advocaat Bénédicte Ficq tegen de tabaksindustrie ook de 

steun van de provincie Utrecht verdient. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

Kees de Kruijf 

Partij van de Arbeid  



Motivering motie Steun voor strafzaak tegen tabaksindustrie. 

 

Een motie vreemd dient volgens het reglement van orde te voldoen aan vier criteria.  

- De motie dient urgent te zijn; 

- Hij staat niet geagendeerd voor de eerstvolgende staten-, commissievergadering; 

- Er moet een provinciaal belang zijn; 

- De motie moet zijn voorzien van een toelichting/motivering. 

Vwb de urgentie: 

De ondertussen door veel organisaties gesteunde poging om een strafzaak tegen de 

tabaksindustrie te beginnen is vooralsnog gestrand bij het OM. Een artikel 12 verzoek om 

alsnog tot vervolging te komen is/wordt binnenkort bij het gerechtshof ingediend. Bij de 

afweging van het gerechtshof om het OM te bevelen om al dan niet alsnog tot vervolging 

over te gaan speelt naast de juridische haalbaarheid ook maatschappelijke steun een 

belangrijke rol. Dat moment van afweging is nabij, de steun van de provincie Utrecht is van 

groot belang maar ontbreekt nog. 

 

Vwb de agendering in staten- dan wel commissievergadering: 

Het onderwerp staat niet geagendeerd voor een van de volgende vergaderingen. 

 

Vwb het provinciale belang: 

De provincie Utrecht heeft terecht veel aandacht voor de veiligheid en de gezondheid van 

haar burgers. De provincie Utrecht besteedt daar terecht ook veel geld aan. De gezondheid 

van vele Utrechtse burgers is als gevolg van dit sterk verslavende  tabaksproduct ernstig in 

gevaar. Elke dag opnieuw ook raken nieuwe Utrechtse jongeren verslaafd. 

 

Vwb de toelichting/motivering: 

Zie het hierboven genoemde. 

 

Ter info (kleine greep uit heel veel beschikbare informatie): 

- Overzicht van aan roken gerelateerde ziekten 

- https://sickofsmoking.nl/ 

- https://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tabak/Filterventilatie 

- https://www.rokeninfo.nl/publiek/cijfers/cijfers-over-jongeren 

- https://www.telegraaf.nl/nieuws/49456/jongeren-roken-zich-suf 
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