rookvrije onderwijsterreinen
factsheet

Per 1 augustus 2020 geldt een rookverbod
op terreinen van onderwijsinstellingen
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start per 1 januari
2021 met het toezicht en de handhaving. Deze factsheet zet
basisinformatie op een rij. Uiteraard is de algemene maatregel
van bestuur en de bijbehorende nota van toelichting leidend.

Waarom?
Jongeren beginnen sneller met roken, als zij anderen zien roken.
Duidelijk is ook dat hoe jonger men begint met roken, hoe groter de
kans op verslaving én hoe moeilijker het is om te stoppen. En dat willen
we niet. Schoolterreinen worden daarom rookvrij. Hier wordt de norm
gesteld dat roken niet normaal is. Rookvrije schoolterreinen passen in
het streven om een rookvrije generatie te bereiken.
Klik hier voor de algemene maatregel van bestuur en bijbehorende
nota van toelichting.
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Wat wordt van de
onderwijsinstellingen
verwacht?

DE ONDERWIJSINSTELLING MOET HET ROOKVERBOD ZELF:

1 INSTELLEN

2 AANDUIDEN

3 HANDHAVEN

Instellen:

Aanduiden:

Handhaven:

Het rookverbod geldt 24 uur per dag en 7 dagen

De onderwijsinstelling is verplicht om aan te

Wanneer iemand het rookverbod overtreedt, is

per week. Iedere onderwijsinstelling moet

duiden dat het rookverbod zonder uitzondering

de onderwijsinstelling verplicht om die persoon

maatregelen treffen om het rookverbod kenbaar

24 uur per dag en 7 dagen per week geldt.

hierop aan te spreken en moet het roken op

te maken, zoals daarover communiceren

Het is aan de beheerder zelf om te bepalen hoe

het terrein stoppen. De onderwijsinstelling is

richting leerlingen/studenten en medewerkers

het rookverbod wordt aangegeven (bijvoorbeeld

verplicht om het rookverbod te handhaven

(en derden). Ook moeten alle middelen die

met borden of posters).

tijdens de gebruikstijden; dit zal in ieder geval

uitnodigen tot roken- zoals asbakken, rookpalen

Om aan iedereen duidelijk te maken dat er niet

tijdens de reguliere openingstijden moeten,

en een rokershoek- van het terrein verwijderd

gerookt wordt, zou de gekozen aanduiding

maar ook eventueel buiten de reguliere tijden

worden.

van het rookverbod herhaald kunnen worden,

bij (ander) gebruik (bijvoorbeeld bij verhuur

verspreid over het terrein.

na school, ouderavonden etc.). Wanneer het
gebouw en het terrein niet gebruikt worden,
bijvoorbeeld tijdens de vakantieperiode, is
de onderwijsinstelling niet verplicht om te
handhaven. Uiteraard mag het wel.
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Voor welke onderwijsinstellingen geldt het
rookverbod?
Het rookverbod geldt voor alle basisscholen, alle scholen in het
voortgezet onderwijs, scholen in het middelbaar beroepsonderwijs,
hogescholen en universiteiten. Er zijn enkele uitzonderingen.
Het rookverbod geldt niet voor niet-bekostigd middelbaar
beroepsonderwijs, niet-bekostigde hogescholen en niet-bekostigde
universiteiten (zogenaamde privé of particuliere onderwijsinstellingen).
Uiteraard wordt een rookverbod op deze onderwijsinstellingen wel
aangeraden en toegejuicht.
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Voor welke terreinen van
onderwijsinstellingen geldt
het rookverbod?

Functies terrein
Een terrein kan verschillende functies hebben. Een
deel van het terrein kan bijvoorbeeld een sportveld,
fietsenstalling of parkeerplaats zijn. Als in het gebouw
onderwijs wordt verzorgd of faciliteiten biedt aan
leerlingen of studenten, moeten al deze delen van het
bijbehorende terrein rookvrij worden.

Er moet een rookverbod worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd
op de terreinen die behoren tot een gebouw dat in gebruik is bij een
onderwijsinstelling. Terreinen die behoren bij een onderwijsinstelling

Medegebruik terrein
Als het terrein bij de onderwijsinstelling hoort, zal er

zijn terreinen waarover die instelling zeggenschap heeft.

ongeacht eventueel medegebruik op het gehele terrein

Of op deze terreinen het rookverbod moet gelden, is afhankelijk van

en gehandhaafd. Bijvoorbeeld als ook de kinderopvang

meerdere factoren, zoals beschreven in de nota van toelichting.

een rookverbod moeten worden ingesteld, aangeduid
gebruik maakt van het terrein of het terrein gedeeld

Kort samengevat geeft dit houvast:

wordt met een bedrijf.

•

Wordt het gebouw van mijn school of onderwijsinstelling gebruikt

Niet-afgebakend terrein

voor onderwijs?

Er zijn vele vormen van terreinen te bedenken die

Grenzen de terreinen die bij het gebouw horen direct

minder eenvoudig af te bakenen zijn. Bijvoorbeeld

hieraan? Of liggen de terreinen in de directe nabijheid

niet-omheinde terreinen die overlopen in de openbare

van dat gebouw?

ruimte. Uitsluitend het terrein dat hoort bij een gebouw

Zijn deze terreinen in gebruik bij mijn school of

of de inrichting van de onderwijsinstelling waar

instelling?

onderwijs gegeven wordt of ondersteunende faciliteiten

•

•

geboden worden voor leerlingen of studenten, moet
Is het antwoord telkens ja? Dan moet op u de terreinen

rookvrij zijn. Het moet voor iedereen duidelijk zijn waar

een rookverbod laten gelden, net als in het gebouw of

het rookverbod geldt op een dergelijk niet-omheind

de inrichting zelf. Let wel, de algemene maatregel van

terrein. Dit kan op verschillende manieren aangeduid

bestuur en nota van toelichting zijn leidend (https://zoek.

worden (bijvoorbeeld met borden of posters).

officielebekendmakingen.nl/stb-2020-218.pdf). Ook kunt
u in de nota van toelichting veel voorbeelden vinden van
terreinen waar het rookverbod moet worden ingesteld of
waar het juist niet verplicht is.
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Door wie moet het rookverbod worden ingesteld?
De beheerder van het gebouw of de inrichting moet ervoor zorgen
dat het rookverbod wordt ingesteld, aangeduid en gehandhaafd. Dit
kan een ander zijn dan de onderwijsinstelling, bijvoorbeeld een koepel
(van basisschool, naschoolse opvang, crèche). De beheerder die ín
het gebouw een rookverbod moet instellen, moet dit nu ook op het
onderwijsterrein instellen.

Handhaving door de NVWA
De NVWA is aangewezen als toezichthouder voor de Tabaks- en
rookwarenwet, en houdt per 1 januari 2021 ook toezicht op de
naleving van dit rookverbod. De NVWA ontwikkelt hiervoor een
handhavingsaanpak. Bij overtreding van het rookverbod kan de NVWA
overgaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete. De NVWA zal
voor 1 januari 2021 over haar interventiebeleid communiceren via haar
website www.nvwa.nl.

Meer informatie
Heeft u hulp nodig bij het instellen van het rookverbod ga dan naar
www.rookvrijschoolterrein.nl
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