Wet- en regelgeving

Roken en het rookverbod
De Tabakswet regelt allerlei zaken die te maken hebben met verkoop van tabaksproducten, het
maken van reclame en sponsoring en het instellen van rookverboden. De wet heeft onder andere als
doel om het roken te ontmoedigen, in het bijzonder bij jongeren. Al sinds 1 januari 1990 zijn
instellingen die van de overheid subsidie ontvangen, verplicht een rookverbod in te voeren.
Scoutinggroepen die gemeentelijke subsidie ontvangen, vallen dus ook onder deze verplichting. In dit
infoblad vind je informatie over de gevolgen van de artikelen over het rookverbod in de Tabakswet,
voor je groep in vogelvlucht. Het rookverbod is verder uitgewerkt in het Besluit beperking verkoop en
gebruik tabaksproducten.
Wat houdt het rookverbod in de wet in
In de Tabakswet is aangegeven in welk soort gebouwen rookverboden gelden en waar een verbod op
verkoop van tabaksproducten van toepassing is. Het gaat hierbij onder andere om
overheidsgebouwen, sportcentra en personenvervoer, maar ook instellingen die subsidie van de
overheid ontvangen, moeten aan deze wet voldoen. In gebouwen die onder de wet vallen, moet het
volgende gebeuren:
een rookverbod instellen;
kenbaar maken dat er een rookverbod is ingesteld;
het rookverbod handhaven.
Het rookverbod moet in ieder geval ingesteld worden in de volgende ruimten:
ruimten met loketten, wachtruimten, gangen, hallen en trappen, liften, vergaderzalen, leslokalen,
toiletten, kantines, recreatie- en soortgelijke ruimten en de overige ruimten die voor het publiek
toegankelijk zijn.
Handhaven van een rookverbod
De beheerder van het gebouw is verantwoordelijk voor de instelling en handhaving van een
rookverbod. Ook als het gebouw wordt verhuurd, blijft het rookverbod van kracht. In de tabakswet
staat dat de ruimten waar een rookverbod geldt een duidelijk zichtbare aanduiding moeten hebben in
de vorm van de tekst ‘Roken verboden’ of een pictogram. Het is verstandig om bij de ingang van een
gebouw/ruimte aan te geven dat er een rookverbod geldt.
Uitzonderingen
In sommige gevallen kan de beheerder een uitzondering maken. In recreatieruimtes, wachtruimtes en
kantines kan een uitzondering op het rookverbod gemaakt worden, als er van één soort ruimte
verschillende op een verdieping zijn. In de kleinste ruimte hoeft dan geen rookverbod te gelden.
Daarnaast kan er voor gekozen worden een aparte, afgesloten, rookkamer te maken. Het is overigens
niet verplicht om een rookruimte te maken. De wet stelt geen beperkingen aan het roken in de
buitenlucht.
Eigen verantwoordelijkheid
Niet alle clubgebouwen hebben te maken met het wettelijke rookverbod. Ontvangt je groep geen
overheidssubsidie, dan val je formeel (nog) niet onder de wet. In de toekomst kan dit nog wel
gebeuren. In deze gevallen is het voor je groep ook belangrijk een rookbeleid te hebben. De
leidinggevenden in je groep hebben nog steeds een voorbeeldfunctie voor de leden. In gebouwen
waar geen rookverbod geldt, moet natuurlijk voorkomen worden dat andere last hebben van het
roken.
Controle op naleving van de regels
De Voedsel en Warenautoriteit houdt toezicht op naleving van de Tabakswet. Wordt de wet
overtreden, dan maken controleurs van deze dienst een rapport op, dat naar de minister van
Volksgezondheid wordt gestuurd. De minister stelt de hoogte van de boete vast. Deze wordt opgelegd
aan de beheerder van het gebouw, die verantwoordelijk is voor de instelling, naleving en handhaving
van het rookverbod. Het is dus niet de roker die beboet wordt.
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Het standpunt van Scouting Nederland
Scouting Nederland heeft het volgende standpunt omtrent het gebruik van alcohol en drugs en roken
bij Scoutingactiviteiten:
1. Leden van Scouting houden zich aan de wet.
2. Scouting Nederland kent geen gedoogbeleid. Het gebruik van drugs is in de
Nederlandse wet verboden. Scouting Nederland accepteert geen gebruik van drugs of
het in bezit hebben van drugs tijdens Scoutingbijeenkomsten.
3. Scouting Nederland is van mening dat er tijdens bijeenkomsten waar jeugdleden en
jongeren activiteiten met elkaar doen geen alcohol wordt gebruikt en geen tabak
wordt gerookt.
4. Een sober gebruik van alcohol of roken is mogelijk:
 tijdens bijeenkomsten met (alle) kaderleden of
 bij bijzondere activiteiten van roverscouts, plusscouts of vrijwilligers, van 18
jaar en ouder, bijvoorbeeld tijdens een weekendkamp, een feestavond o.i.d.
Wordt bij bijeenkomsten gedronken, dan drinken minimaal 2 kaderleden niet als men
in functie is
Welke bijeenkomsten hiervoor in aanmerking komen en hoe dit verder wordt
uitgevoerd, is aan ieder niveau om hier intern zelf afspraken over te maken.

Dit standpunt wordt onder andere uitgedragen bij landelijke Scoutingactiviteiten. Bij activiteiten voor
explorers, roverscouts en kaderleden worden op de centrale terreinen plaatsen aangewezen waar
gerookt mag worden. Buiten deze plaatsen is roken niet toegestaan, rokend lopen mag dus ook niet.
Op de velden waar deelnemende groepen kamperen, kunnen groepen hun eigen rookbeleid
uitvoeren.
Alliantie Nederland Rookvrij
Scouting Nederland is aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij. Als kinderen anderen zien
roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensenzien roken naar wie zij
opkijken, zoals leiding of ouders. Een rookvrij Scoutingterrein maakt roken minder normaal en
daarmee minder aantrekkelijk voor kinderen. Bovendien wordt het schadelijke meeroken voorkomen.
Zo beschermen we kinderen en zorgen we dat zij rookvrij opgroeien. Een rookvrije Scoutinggroep
draagt bij aan een Rookvrije Generatie. Help je mee?
Fedde Boersma, directeur van Scouting Nederland: “Scouting Nederland vindt het belangrijk dat
kinderen en jongeren op een veilige en gezonde manier het Scoutingspel spelen. Hierbij zijn
een veilige speelomgeving, spel en een veilige sociale omgeving van groot belang. Door je
Scoutinggroep rookvrij te maken, biedt je kinderen de kans om in een schone omgeving te spelen en
hun grenzen te verleggen, waardoor ze zich persoonlijk kunnen blijven ontwikkelen. En dat alles
zonder het verkeerde voorbeeld te krijgen van de volwassenen om hen heen. Zo zorgen we ervoor dat
ze kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen.”
Meer informatie
Algemene informatie over de Tabakswet
www.rokeninfo.nl
Tabakswet 2002
www.wetten.overheid.nl
Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksproducten www.wetten.overheid.nl
Voedsel en Warenautoriteit
www.vwa.nl
Infoblad Omgaan met alcohol en drugs binnen Scouting www.scouting.nl
Campagne Nix18 rondom wijziging leeftijdsgrens
www.nix18.nl
Alliantie Nederland Rookvrij
www.rookvrijegeneratie.nl/scouting

Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels
nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen
geen rechten worden ontleend.
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