Verslag internetconsultatie - rookvrije schoolterreinen
Via de website waarop conceptregelgeving ter consultatie wordt aangeboden is van 6 juni 2019 tot
en met 19 juli 2019 aan een ieder de mogelijkheid geboden te reageren op dit voorstel en de
bijbehorende memorie van toelichting.1 Er zijn in totaal 72 reacties binnengekomen van
organisaties en particulieren. De organisaties zijn onder te verdelen in organisaties die zich
inzetten voor tabaksontmoediging en gezondheid, scholen en schoolraden, UMC’s en een
organisatie die tabaksproducten verkoopt. 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.
Het merendeel was positief over het doel van het voorstel van het besluit rookvrije schoolterreinen
en het streven naar een rookvrije generatie. In de reacties wordt benoemd dat rookvrije
schoolterreinen bijdraagt aan het voorkomen dat jongeren beginnen met roken en het aantal
rokers terugdringt. Deze reacties zijn afkomstig van onder andere gezondheidsorganisaties,
burgers, scholen en schoolraden.
Een enkeling ziet graag een uitbreiding naar andere omgevingen waar veel kinderen komen, zoals
speeltuinen, sportverenigingen en parken. In het Nationaal Preventieakkoord zijn afspraken
gemaakt over het rookvrij maken van omgevingen waar veel kinderen komen. In 2020 zijn alle
kinderboerderijen rookvrij, in 2025 zijn alle speeltuinen en sportterreinen rookvrij.
In een klein aantal reacties komt terug dat dit voorstel te ver gaat en dat het niet aan de overheid
is om bij wetgeving leefstijlgedrag af te dwingen. Het kabinet ziet roken echter niet als leefstijl,
maar als een ernstige verslaving, met ernstige gevolgen. Het is daarom van uiterst belang dat
wordt voorkomen dat jongeren beginnen met roken en verslaafd raken. Een rookverbod op
schoolterreinen draagt hieraan bij.
In de concepttoelichting was de verplichting van het instellen, aanduiden en handhaven 24 uur per
dag en 7 dagen per week opgenomen. In een derde van de reacties kwam naar voren dat het
rookverbod handhaven op het schoolterrein 24 uur per dag, 7 dagen per week niet haalbaar is. Er
wordt aangegeven dat dit extra capaciteit, personeel en middelen vraagt. Deze reacties zijn
afkomstig van scholen van verschillende sectoren en schoolraden. De regering vindt het belangrijk
dat rekening wordt gehouden met de uitvoerbaarheid van wetgeving, waarbij rekening wordt
gehouden met regeldruk en (administratieve) lasten. Daarom is er een onderscheid gemaakt
tussen de verplichting een rookverbod in te stellen en aan te duiden, en de verplichting het te
handhaven.
Het instellen en aanduiden dient nog wel 24 uur per dag en 7 dagen per week te gebeuren.
Scholen zullen met het instellen en aanduiden dus wel moeten communiceren dat er 24 uur per
dag en 7 dagen per week een rookverbod geldt. De verplichting te handhaven geldt tijdens en
rondom reguliere openingstijden en op tijden wanneer het gebouw of het terrein voor andere
doeleinden dan onderwijs of het bieden van faciliteiten voor studenten in gebruik wordt gegeven.
In het geval dat bijvoorbeeld buurtkinderen buiten openingstijden op het bijbehorende terrein
spelen, geldt de handhavingsverplichting niet; de onderwijsinstelling heeft daar immers niet altijd
(bijvoorbeeld als het terrein niet is afgesloten) controle over. Echter, wanneer bijvoorbeeld de
onderwijsinstelling het gebouw verhuurt aan een derde, bijvoorbeeld voor een theatervoorstelling,
geldt de handhavingsverplichting wel. Op deze manier wordt voorkomen dat er peuken belanden
op de grond waar kinderen of jongeren de volgende dag aan worden blootgesteld, of dat afbreuk
wordt gedaan aan de eenduidige communicatie over het rookverbod. In de praktijk zal deze
wijziging in de verplichting van de handhaving naar verwachting niet leiden tot een ander resultaat,
omdat ook op basis van de geconsulteerde versie van de amvb uitsluitend tijdens reguliere
openingstijden actieve handhaving werd verwacht.
In een deel van de reacties werd gesproken over het waterbedeffect. Dit houdt in dat leerlingen en
studenten zich verplaatsen van het schoolterrein naar daar buiten. In reacties wordt aangegeven
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dat men bang is dat dit leidt tot overlast in de wijk. Scholen kunnen in dat geval samenwerking
zoeken met de gemeente. Daarnaast kunnen scholen bij het Trimbos-Instituut en op
www.rookvrijschoolterrein.nl terecht voor ondersteuning bij ingewikkelde vraagstukken.
Uit de internetconsultatie is gebleken dat de definitie van terreinen zoals in de toelichting
geformuleerd, ertoe leidt dat niet alleen medische faculteiten, maar ook terreinen van academische
ziekenhuizen waar onderwijs wordt gegeven aan het rookverbod dienen te voldoen. Dit is een
onbedoeld neveneffect van het reguleren van de terreinen van universiteiten. Uit gesprekken met
umc’s is gebleken dat er draagvlak is bij de umc’s om deze terreinen niet uit te zonderen van het
rookverbod zoals beschreven in deze amvb. Daarom is besloten om de definitie van terreinen niet
aan te passen.
Eerder zijn in het Nationaal Preventieakkoord afspraken gemaakt over rookvrije zorg. Dit houdt in
dat in 2025 alle ziekenhuizen, aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Universitair Medische
Centra (NFU) of Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen (NVZ), rookvrij zijn. Met deze amvb wordt
de afspraken betreffende de umc’s versneld.

