Verslag op hoofdlijnen internetconsultatie uitbreiding rookverbod
Via https://www.internetconsultatie.nl/rookverbod is van 25 april 2019 tot en met 26 mei 2019
aan een ieder de mogelijkheid geboden te reageren op dit wetsvoorstel en de bijbehorende
memorie van toelichting. Er zijn in totaal 48 reacties binnengekomen van organisaties en
particulieren. De organisaties zijn onder te verdelen in organisaties die zich inzetten voor
tabaksontmoediging en gezondheid, organisaties uit de tabaksindustrie en organisaties die
tabaksproducten en elektronische dampwaar verkopen. Bij de consultatie is aangegeven dat bij de
weging van de inhoudelijke argumenten die worden aangedragen, rekening wordt gehouden met
artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging.
Ongeveer een kwart van de reacties was positief over het wetsvoorstel. Deze reacties zijn
afkomstig van gezondheidsfondsen, GGD-en, bedrijven en burgers. In deze reacties wordt het
vertrouwen uitgesproken dat de uitbreiding van het rookverbod bijdraagt aan het realiseren van
een rookvrije generatie. Ook wordt de blijdschap uitgesproken dat de overlast door het gebruik
van de e-sigaret zal afnemen als deze niet meer op de werkplek of in publieke ruimten
geconsumeerd mogen worden.
Een groot deel van de respondenten is tegen de uitbreiding van het rookverbod. Een van de
redenen die wordt aangevoerd is het argument dat de uitbreiding van het rookverbod betuttelend
zou zijn. Het merendeel van de negatieve reacties trekt het aangehaalde wetenschappelijke
onderzoek over de risico’s van de e-sigaret in twijfel en wijst op de gezondheidswinst ten opzichte
van het roken van een tabakssigaret. Een aantal reacties stelt daardoor ook dat de e-sigaret een
belangrijke rol kan spelen bij het stoppen met roken en dat het gebruik daarom gestimuleerd zou
moeten worden. Zoals in de toelichting in paragraaf 5 van het wetsvoorstel is aangegeven brengt
het gebruik van de e-sigaret op korte termijn gezondheidsschade met zich mee, en zijn de
gezondheidseffecten op de lange termijn nog niet voldoende bekend. De regering is daarom niet
van mening dat de e-sigaret gestimuleerd zou moeten worden. In het huidige regeringsbeleid is
ruimte voor de e-sigaret als een stoppen-met-roken ondersteuningsmethode, zoals ook staat
beschreven in de in 2016 door zorgverleners opgestelde ‘richtlijn behandeling tabaksverslaving en
stoppen met roken ondersteuning’. Daarin heeft overigens gedagsondersteuning, eventueel
aangevuld met medicatie, de voorkeur en wordt aangeraden gebruik van de e-sigaret na enige tijd
af te bouwen. De e-sigaret of het gebruik daarvan wordt niet verboden, en de voorgestelde
wijziging van de wet om het rookverbod uit te breiden verandert niets aan dit beleid.
Ten slotte zijn er enkele reacties binnengekomen over de reikwijdte van de uitbreiding van het
rookverbod. Zo wordt door twee partijen ingebracht dat het wenselijk zou zijn om ook
kruidenrookproducten onder het rookverbod te plaatsen. Het onder het rookverbod brengen van
kruidenmengsels zonder tabak is niet uit de onderhandelingen voor het Nationaal
Preventieakkoord gekomen, en is daarom niet meegenomen in deze uitbreiding van het
rookverbod. Het roken van kruidenmengsels met tabak valt nu al onder het rookverbod.
De ontvangen reacties uit de internetconsultatie gaven geen aanleiding het concept wetsvoorstel
aan te passen.

