1. Wat is de aanleiding?
Aangenomen amendement Dik-Faber (CU) rookvrije schoolterreinen
2. Wie zijn betrokken?
a. Schoolbesturen
b. Schoolraden
c. Leerlingen, studenten, medewerkers scholen, ouders, leveranciers, bezoekers etc.
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. Elke dag beginnen gemiddeld 75
jongeren onder de 18 jaar met dagelijks roken en de meeste jongeren roken de eerste sigaret
op het schoolterrein. Uit onderzoek is gebleken dat jongeren sneller gaan roken als zij anderen
zien roken. Ook is gebleken dat hoe jonger men begint met roken, hoe groter de kans op
verslaving is en hoe moeilijker het is om te stoppen met roken.
4. Wat is het doel?
Het kabinet wil een rookvrije generatie realiseren in 2040, waarbij geen enkele jongere een
sigaret op steekt. Rookvrije schoolterreinen dragen bij aan dit doel. De norm dat roken niet
normaal is, zal versterkt worden en jongeren worden minder geconfronteerd met roken.
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 tabaksvrije 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 rookverbod op schoolterreinen in te stellen. Dit ter
bescherming van de volksgezondheid, in het bijzonder de gezondheid van jongeren. Deze
maatregel is nodig, omdat roken zwaar verslavend werkt en ernstige gevolgen heeft voor de
gezondheid van de roker en diens omgeving. Uit een monitor van het Mulier Instituut blijkt dat
er al veel scholen rookvrij zijn, maar dat het percentage de afgelopen jaren stabiel is
gebleven. Aanvullende regelgeving zal dan ook nodig zijn om alle scholen rookvrij te krijgen.
Scholen geven aan dat het verbod als stok achter de deur kan dienen voor het rookvrij maken
van de terreinen.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
De maatregel zal gevolgen hebben voor de onderwijsinstellingen, de beheerders van de
terreinen, en voor de rokers. Het rookverbod op schoolterreinen zorgt ervoor dat de norm dat
niet roken normaal is wordt versterkt. Scholen dienen het rookverbod in te stellen, aan te
duiden en te handhaven. De NVWA zal toezicht houden op de handhaving.

