6.2. Roken in openbare gebouwen
Algemeen
Roken is een gevaar voor de gezondheid. Het is zelfs de
grootste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte in
Nederland. In 2018 overleden bijna 10.400 mensen aan
longkanker als gevolg van roken. Algemeen bekend is in
ieder geval dat actief en passief roken
gezondheidsschade veroorzaakt.

Maatregelen
Binnen deze gebouwen dienen op grond van de
tabakswet de volgende maatregelen te zijn getroffen:
- Rookverboden moeten zijn ingesteld;
- Deze rookverboden moeten kenbaar zijn gemaakt;
- Deze rookverboden moeten worden gehandhaafd;
- Er mogen geen tabaksproducten worden verkocht.

Hoe ga je in je club om met roken? Welk beleid voert de
club of wil ze gaan voeren in de toekomst? Welke weten regelgevingen zijn er over het roken in openbare
gebouwen?

Aanvullingen
- Vanaf 1 april 2020 zijn rookruimtes in de horeca niet
meer toegestaan. De NVWA voert toezicht op het
verbod op rookruimtes.
- Op een overkapt horecaterras in de buitenlucht mag
u roken. Het terras moet wel aan 1 kant helemaal
open zijn. Ook mag er binnen geen hinder zijn van
het roken op het terras.
- De tabakswet bepaalt dat het rookverbod in de
ruimten waar dat geldt, moet worden aangeduid met
de goed leesbare tekst ‘roken verboden’ of met een
andere eenvoudig te begrijpen aanduiding. Het is
voor iedereen gemakkelijk en duidelijk wanneer het
rookverbod overal wordt aangeduid met eenzelfde
bord. Daarnaast moet dit bord duidelijk zichtbaar
zijn.

De tabakswet
In 1990 werd in Nederland de Tabakswet van kracht.
Deze wet is daarna herhaaldelijk aangescherpt. De
laatste aanpassingen aan de tabakswet zijn vanaf 20
mei 2016 van kracht gegaan. De belangrijkste
bepalingen op dit moment zijn:
- In overheidsgebouwen mag niet worden gerookt en
mogen geen tabaksartikelen meer worden verkocht.
- Reclame voor tabak is op tv, internet, kranten en
tijdschriften niet toegestaan.
- Aan jongeren onder de 18 jaar mogen geen
tabaksartikelen worden verkocht. Deze leeftijdsgrens
geldt ook voor e-sigaretten en navulverpakkingen.
- Er moet een verplichte waarschuwing met een
afschrikwekkende foto, die 65% van de voor- en
achterkant beslaat opstaan.
- Sigaretten mogen niet meer dan: 1 mg nicotine, 10
mg teer en 10 mg koolmonoxide bevatten.
- Producenten en importeurs zijn verplicht om
informatie te geven aan de Europese Commissie en
de overheid over het product.
- Misleidende teksten zoals ‘biologisch’ of ‘light’ zijn
verboden.
- Andere smaken dan tabak, zoals vanille, worden
verboden in sigaretten en shag. Dat betekent dat
‘click-sigaretten’ niet meer geproduceerd mogen
worden. Vanaf 20 mei 2020 komt er ook een verbod
op mentholsigaretten.

Tip
Bij twijfel(s) of het rookverbod goed ingesteld is of
met vragen over het verbod, kan contact worden
opgenomen met: Stichting Volksgezondheid en Roken
(Defacto).
Roken in het jeugd- en jongerenwerk
Maak verder afspraken binnen je organisatie waar wel
gerookt mag worden, met inachtneming van de
tabakswet en daarin beschreven wet- en regelgeving.
Dit zal een plek zijn waar de jeugd weinig tot niet komt.
Tip
Stel een persoon aan waar mensen met klachten,
vragen en/of opmerkingen terecht kunnen. Maak
deze persoon bekend binnen de club.

Werkmap Veiligheid in het jeugd- en jongerenwerk - Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van in deze werkmap gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming
van Jeugdwerk Limburg. Ook het gebruik van merk- en productnamen van Jeugdwerk Limburg in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan. Jeugdwerk Limburg hanteert een strikt beleid in de controle van
ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en kan bij overtreding juridische stappen nemen.

80

