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Checklist:  
Rookverbod op schoolterreinen per 1 augustus 2020 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met ingang van 1 augustus 2020 mag er niet meer worden gerookt op schoolterreinen. De 

ministerraad heeft daar op 22 november 2019 mee ingestemd op voorstel van staatssecretaris 

Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De maatregel geldt voor basisscholen, 

middelbare scholen, mbo- en hbo-instellingen en universiteiten. Onderwijsinstellingen zijn straks 

zelf verantwoordelijk voor het instellen, aanduiden en handhaven van het rookverbod. Dat staat 

in artikel 10, lid 2a van de Tabaks- en rookwarenwet en een wijziging van het Tabaks- en 

rookwarenbesluit. De NVWA houdt toezicht op de handhaving. 

 

De wetswijziging draagt bij aan de ambities van het Nationaal Preventieakkoord en de Rookvrije 

Generatie. Veel scholen hebben in de afgelopen jaren hun schoolterrein al rookvrij gemaakt. 

Blokhuis: “Per dag beginnen er 75 jongeren onder de 18 jaar met dagelijks roken. Dat is een 

enorm aantal. We moeten ons daarom blijven inzetten om dat tot nul terug te brengen. Veel 

jongeren steken hun eerste sigaret aan op het schoolplein. Het is dus hoog tijd dat roken op 

schoolpleinen iets voor de geschiedenisboeken wordt. Vooral omdat jongeren die vroeg in hun 

leven een sigaret opsteken, een veel grotere kans hebben om verslaafd te raken. Ons doel is 

een rookvrije generatie in 2040.’’ 

 

Deze checklist helpt gemeenten in de voorbereiding op het naderende wettelijke rookverbod op 

onderwijsterreinen. Meer informatie over gemeentelijk rookbeleid in bredere zin is te vinden op: 

https://vng.nl/artikelen/themas-lokale-preventieakkoorden 
 

https://www.vng.nl/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004302/2020-01-23/#Paragraaf5_Artikel10
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2019/11/22/ontwerpbesluit-houdende-wijziging-van-het-tabaks--en-rookwarenbesluit-ter-introductie-van-de-verplichting-een-rookverbod-in-te-stellen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2019/11/22/ontwerpbesluit-houdende-wijziging-van-het-tabaks--en-rookwarenbesluit-ter-introductie-van-de-verplichting-een-rookverbod-in-te-stellen
https://vng.nl/artikelen/themas-lokale-preventieakkoorden
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Checklist: Rookverbod op schoolterreinen per 1 augustus 2020 

 

1. Heeft u, uitgesplitst per categorie, een beeld van het aantal onderwijsinstellingen in 
uw gemeente dat met de gevolgen van het rookverbod te maken gaat krijgen? 
 
 

2. Heeft u als gemeente contact met de lokale onderwijsinstellingen om de gevolgen 
van het verbod te bespreken?  
 
 

3. Heeft u de wenselijkheid en mogelijkheid van een rookvrije omgeving van de 
scholen besproken met buurtbewoners, voorzieningen, horeca en winkels in de 
nabije omgeving? 
 
 

4. Heeft u als gemeente inzicht in welke verantwoordelijkheden op het gebied van 
handhaving zullen liggen bij de onderwijsinstelling en welke bij de gemeente? Het 
handhaven op het verbod ligt bij de onderwijsinstelling (de NVWA houdt hier 
toezicht op) en het handhaven op overlast ligt bij gemeenten en politie. Is deze 
verdeling besproken met de onderwijsinstellingen? 
 
 

5. Heeft u als gemeente nagedacht over afspraken met stadsbeheer/buitendienst en 
stadstoezicht/en -handhaving over de mogelijke gevolgen voor de openbare orde 
als rokers buiten de schoolterreinen gaan roken (gelet op veiligheid, overlast en 
afval op straat)? 
  
 

6. Heeft u als gemeente in beeld hoe en in welke mate de NVWA zal toezien op de 
handhaving van het rookverbod op de scholen in uw gemeente?  
 
 

7. Kunnen er in uw gemeenten in de openbare ruimte situaties ontstaan waarbij 
(rijks)beleid en lokale regelgeving met elkaar in conflict komen? Bijvoorbeeld: 
personen die door het verbod buiten een onderwijsinstellingen gaan roken 
(toegestaan), maar op de bewuste plek geldt een samenscholingsverbod of een 
andere plaatselijke verordening. 


