1. Wat is de aanleiding?
Het Nationaal Preventieakkoord
2. Wie zijn betrokken?
a. Gebruikers van de elektronische sigaret met en zonder nicotine.
b. Gebruikers van tabaksproducten anders dan door roken te consumeren.
c. Beheerders of eigenaren van instellingen die gebonden zijn aan het rookverbod.
3. Wat is het probleem?
Jaarlijks sterven 20.000 rokers aan de gevolgen van roken en enkele duizenden aan de
gevolgen van meeroken. Vanuit het belang van het beschermen van de volksgezondheid wordt
ingezet op het voorkomen dat jongeren beginnen met roken, het beschermen van omstanders
tegen meeroken en het ondersteunen van rokers die willen stoppen met roken. Dit is nodig
omdat roken zwaar verslavend werkt en ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid van de
roker en diens omgeving. Elke dag beginnen gemiddeld 75 jongeren onder de 18 jaar met
dagelijks roken. Uit onderzoek is gebleken dat jongeren sneller gaan roken als zij anderen zien
roken.
4. Wat is het doel?
De uitbreiding van het rookverbod, is één van de maatregelen van het Nationaal
Preventieakkoord. Het kabinet wil met dit akkoord een rookvrije generatie realiseren in 2040,
waarbij geen enkele jongere meer tabaks- of aanverwante producten gebruikt. Om tot deze
doelstellingen te komen is besloten dat in 2020 meer kinderen opgroeien in een rook- en
tabakvrije omgeving.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
De volksgezondheid van in het bijzonder jongeren is in het geding. Het kabinet is van mening
dat meer kinderen moeten opgroeien in een rook- en tabakvrije omgeving. In een dergelijke
omgeving worden jongeren beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken.
Dit betekent ook dat zij niet in aanraking komen met tabaksproducten anders dan door roken
te consumeren en e-sigaretten met en zonder nicotine.
6. Wat is het beste instrument?
Het kabinet heeft ervoor gekozen om het gebruik van tabaksproducten en de elektronische
sigaret met en zonder nicotine in publieke ruimten en op de werkvloer via wetgeving te
verbieden. Gezien de schadelijkheid van deze producten en het feit dat deze producten niet
passen binnen een rook- en tabakvrije omgeving, ligt het voor de hand om ook deze
producten onder het rookverbod te plaatsen. Er is breed draagvlak geuit voor de uitbreiding
van het rookverbod aan de rokentafel van het preventieakkoord.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
De uitbreiding van het rookverbod zorgt ervoor dat alle tabaksproducten en de elektronische
sigaret per 2020 niet meer mogen worden geconsumeerd op locaties waar het rookverbod
geldt. Bedrijven dienen het rookverbod in te stellen, aan te duiden en te handhaven. De
overheid ziet toe op de handhaving door bedrijven en andere instellingen.

