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Betreft Overleg Rookvrije schoolterreinen 
Vergaderdatum en -tijd 30 oktober 2020 13:30-15:00 

1. Opening

2. Rookvrije schoolterreinen Wetgeving
3. Ondersteuning door Trimbos

2. en 3.: presentatie door VWS. 

De presentatie leidt tot de volgende vragen/opmerkingen: 
• Is het Mullieronderzoek van 2020 en 2021 vergelijkbaar met de eerder

uitgevoerde onderzoeken. VWS geeft aan dat de onderzoeken
vergelijkbaar zijn.

• Wordt er in de onderzoeken ook gevraagd naar belemmerende
factoren. VWS geeft aan dat dit het geval is.

• VWS geeft nog aan dat er in november een factsheet van het Trimbos
verschijnt met daarin implementatie-aanbevelingen voor scholen. VWS
zal deze factsheet delen met de schoolraden.

• Opgemerkt wordt dat Corona mogelijk van invloed is op de uitkomsten
van het onderzoek.

4. NVWA: Toezicht en Handhaving
De presentatie van de NVWA is als bijlage toegevoegd aan het verslag.
Ook zal de NVWA een korte samenvatting maken van de presentatie, ten
behoeve van de communicatie van de schoolraden richting de scholen.

De presentatie leidt tot de volgende vragen:
• Hoe om te gaan met rokende hangjongeren op het terrein buiten

gebruikstijden? Buiten gebruikstijden, dus als het gebouw/de
inrichting en het terrein niet in gebruik is, hoeft er niet actief
gehandhaafd te worden door de school. Peuken geven echter wel
overlast. Het is aan de school hier al dan niet iets mee te doen.

• Zijn de inspecties altijd aangekondigd? In het begin wel omdat kennis
opgebouwd moet worden over de locatie, het beleid omtrent het
rookverbod en dat gaat het beste in een aangekondigde inspectie,
zodat met de daarvoor verantwoordelijke persoon kan worden
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gesproken. Het zou kunnen dat daarna wel onaangekondigde 
inspecties gedaan worden.  

• Wat zijn manieren voor scholen om op te treden tegen rokers op het 
terrein? Hiervoor wordt verwezen naar de handleidingen op de website 
rookvrijschoolterrein.nl. Het Trimbos geeft als voorbeeld dat rokende 
scholieren voor straf het plein moeten schoonmaken. Een school zou 
ook in de schoolregels kunnen opnemen dat een geldelijke sanctie 
wordt opgelegd. Het doorberekenen van de door de NVWA opgelegde 
boete is niet mogelijk. Op de vraag/opmerking dat de door de NVWA 
opgelegde boete niet kan worden doorberekend geeft de NVWA aan 
dat dat een civiele kwestie is en dat het eerder gegeven voorbeeld van 
een geldelijke sanctie niet verward moet worden met het 
doorberekenen van de door de NVWA opgelegde boete. Of dat door de 
onderwijsinstellingen mogelijk is kan de NVWA niet aangeven en zal 
de onderwijsinstelling zelf moeten nagaan. 

• Wat doe je bij rokende passanten op het terrein? De NVWA geeft aan 
dat de school zelf moet bepalen welke handhaving het beste past bij 
de situatie. En dat het kan voorkomen dat een onderwijsinstelling in 
het begin meer personeel moet inzetten of maatregelen zal moeten 
treffen om het rookverbod ook daadwerkelijk te handhaven.  

• Hoelang krijgt een school de tijd om een overtreding op te heffen. Dat 
hangt af van de geconstateerde overtreding. De NVWA hanteert in 
beginsel een herinspectietermijn van maximaal 3 maanden.  

• Waar kun je met vragen over lastige situaties terecht, bij de NVWA of 
Trimbos. Vragen over de implementatie van het rookverbod op 
schoolterreinen kunnen bij Trimbos worden gesteld. Vragen over het 
toezicht en de handhaving door de NVWA kunnen bij de NVWA worden 
gesteld via de website of het algemene telefoonnummer (0900-03 88). 
Trimbos en NVWA hebben op regelmatige basis overleg. 

• Kunnen we over een jaar weer overleg hebben? Over een jaar zal een 
vervolgoverleg georganiseerd worden.  

• Gaat de NVWA nog communiceren over de start van de handhaving 
per 1 januari? Ja, de precieze momenten volgen nog. Half december 
wordt naar verwachting het specifieke interventiebeleid voor de 
schoolterreinen gepubliceerd. De NVWA zal verder een samenvatting 
van de presentatie opstellen die door de schoolraden gebruikt kan 
worden voor de communicatie richting de scholen. 

 
5. W.v.t.t.k. 
 

 
 


