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De NVWA bewaakt de veiligheid van 
voedsel en consumentenproducten, 
de gezondheid van dieren en planten, 
het dierenwelzijn en handhaaft de 
natuurwetgeving
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Eten, drinken, roken
Veilig omgaan met 
levensmiddelen. Rookverbod in 
de horeca en tabaksverkoop 
jeugd.



NVWA locaties

Utrecht
Groningen
Zwolle
Wageningen 
Zwijndrecht 
Yrseke
Eindhoven
Echt
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Tabaks- en 
rookwarenwet

› Leeftijdgrens van 18 jaar bij 
verkoop van tabaks- en 
aanverwante producten 

› Verkoopverboden
› Reclame/sponsoringsverbod
› Productregulering/-samenstelling
› Rookverboden

– Horeca
– Openbare gebouwen 

(o.a. scholen)
– Werkplekken
– Terreinen van 

onderwijsinstellingen (vanaf 1-1-
2021)
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Waar houdt de 
NVWA toezicht op?



Toezicht op 
rookverbod op 
schoolterreinen Het rookverbod op 

schoolterreinen geldt voor:

› Alle onderwijsinstellingen in 
het primair, voortgezet en 
speciaal onderwijs

› Bekostigde
onderwijsinstellingen in het 
middelbaar en hoger 
beroepsonderwijs en 
wetenschappelijk onderwijs
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De regels



Toezicht op 
rookverbod op 
schoolterreinen

Het rookverbod geldt voor alle 
bijbehorende terreinen waarover 
de school zeggenschap heeft. 
De terreinen moeten ook voldoen 
aan de volgende voorwaarden:
1. De gebouwen van de school of 

de onderwijsinstelling worden 
gebruikt voor onderwijs.

2. Het terrein grenst aan of ligt 
in de directe nabijheid van het 
gebouw van de school of van 
de onderwijsinstelling.

3. Het terrein is daadwerkelijk in 
gebruik bij de school of 
onderwijsinstelling.
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Toezicht op 
rookverbod op 
schoolterreinen Het rookverbod geldt voor:

› Tabaksproducten bestemd 
voor roken

› E-sigaretten

› Tabaksproducten die worden 
verhit 

› Tabak voor oraal gebruik, 
pruimtabak, snuiftabak
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Toezicht op 
rookverbod op 
schoolterreinen

› Instellen
– Waar geldt het rookverbod
– Fysieke maatregelen treffen
– Communicatie 
– 24/7

› Aanduiden 
– Op het terrein
– 24/7

› Handhaven
– Beleid en afspraken t.a.v. 

handhaven
– Communicatie
– Actief handhaven
– Tijdens gebruikstijden 9
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Toezicht op 
rookverbod op 
schoolterreinen › Vanaf 1 januari 2021

› Vooraf kan informatie 
worden ingewonnen

› Controlepunten:
– Instellen rookverbod

– Aanduiden rookverbod

– Handhaven rookverbod 

› Toezicht binnen de kaders 
van de RIVM-richtlijnen voor 
Corona
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Het toezicht



Toezicht op 
rookverbod op 
schoolterreinen

› Schriftelijke waarschuwing

› Bij herhaalde overtreding 
bestuurlijke boete
– Hoogte boete afhankelijk van 

aantal overtredingen en recidive 
(€600 - €4.500) 

› Interventie is gericht op de 
beheerder van het gebouw 
of de inrichting

› Zie ook Specifiek 
interventiebeleid Tabak 
(www.nvwa.nl) – publicatie 
dec 2020
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De interventie



Toezicht op 
rookverbod op 
schoolterreinen › Informeer docenten, 

scholieren/studenten, ouders en 
andere bezoekers vooraf over de 
regels.

› Wees vooraf duidelijk over de 
consequenties van het overtreden van 
de regels.

› Handhaaf de regels vanaf het begin en 
maak geen uitzonderingen.

› Handhaven doe je samen

› Maak gebruik van de hulp van het 
Trimbos 
(www.rookvrijschoolterrein.nl).
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Tips



Vragen?
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