Roken verboden
Voor alle gebouwen van gesubsidieerde instellingen of gebouwen die voor het publiek
toegankelijk zijn geldt een rookverbod, ook voor (kantines van) sportorganisaties. In de
Tabakswet zijn ook bepalingen opgenomen met betrekking tot de verkoop van
tabaksproducten en de reclame ervoor. Dit rookverbod is bedoeld om de schadelijke
gevolgen van het roken terug te dringen en een gezondere levensstijl te stimuleren.
Rookruimte
Rookruimte
Het is toegestaan binnen uw accommodatie één (of meer) rookruimte(n) in te richten.
Een rookruimte moet afsluitbaar en aangeduid zijn als rookruimte. Verder mag buiten de
rookruimte geen hinder of overlast door tabaksrook ontstaan. Er gelden geen eisen ten
aanzien van de afmeting, inrichting of luchtverversing van de rookruimte. Het advies is
wel om aandacht te besteden aan luchtverversing in een rookruimte om het klimaat in
de rookruimte acceptabel te houden en hinder en overlast buiten de rookruimte te
voorkomen. Het is niet verplicht een rookruimte te maken.
Buiten
De wetgeving geldt alleen voor besloten ruimten en niet in de open lucht. Buiten,
bijvoorbeeld op een buitenterras, mag dus gerookt worden. Met een buitenterras wordt
een terras bedoeld dat in de open lucht ligt. Inpandige terrassen zoals in een
winkelcentrum of een terras in een feesttent vallen hierbuiten. Roken op een
buitenterras is ook toegestaan als er sprake is van een overkapping (parasols, luifel, etc.)
met een afscheiding aan de zijkant. Voorwaarde bij een overkapping is wel dat een van
de langste zijden van het buitenterras volledig open is (niet is afgeschermd). Zodra een
terras zowel aan de bovenzijde als aan alle zijkanten is afgesloten, is er geen sprake
meer van een buitenterras en mag er dus niet gerookt worden. Ook hier geldt dat de
tabaksrook van een buitenterras niet mag leiden tot hinder binnen in de gelegenheid.
Verbod op verkoop
Het is verboden tabak en rookwaren te verkopen buiten de tabak speciaalzaken. Dat
geldt ook voor sigarettenautomaten.
Tabaksreclame verboden
Elke vorm van tabaksreclame is verboden, behalve in de tabaksspeciaalzaak.
Sponsoring van evenementen door de tabaksindustrie is ook verboden. Tabakswaar mag
niet als promotiemateriaal worden uitgedeeld.
Boetes
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan boetes opleggen aan personen
die de Tabakswet overtreden, zoals tabaksfabrikanten, kantinebeheerders en
werkgevers. De hoogte van de boete hangt af van de overtreding en hoe vaak een
overtreding is begaan.

