Vragen en antwoorden over het rookvrij
worden van de sport
Hieronder staan de meest gestelde vragen met de antwoorden
over de situatie na 1 juli 2008:
Aan welke eisen moet een speciale afgescheiden rookruimte voldoen?
De Tabakswet stelt dat een rookruimte een afgesloten, als zodanig aangeduide ruimte moet zijn zodat
eventuele hinder of overlast van tabaksrook buiten deze ruimten tot een minimum beperkt blijft.
Kan een bestuurskamer ook een rookruimte zijn?
In de nota van toelichting behorende bij het Besluit nadere uitvoering Tabakswet wordt vanaf pagina 6
een nadere uiteenzetting gegeven behorende bij Artikel 2 en betreffende de rookruimte. Hierin staat
aangegeven bij Onderdeel b dat onder een rookruimte een ruimte wordt verstaan die uitsluitend voor
het roken van tabaksproducten is aangewezen, als zodanig wordt aangeduid en afsluitbaar is. Hieruit
volgt ook duidelijk dat een bestuurskamer geen rookruimte kan zijn.
Mag ik als toeschouwer nog langs de velden roken?
Ja, zolang de sportvelden in de buitenruimte zijn aangelegd.
Wij hebben een serre aan onze kantine gebouwd. Mag daar worden gerookt?
Nee, een serre is geen buitenruimte en dus mag daar niet worden gerookt.
Mag er voor of na een wedstrijd wel gerookt worden?
Nee, alleen in de daarvoor bestemde afgesloten rookruimten en in de buitenlucht.
Wij zijn eigenlijk geen sportvereniging maar een gezelligheidsvereniging. Vallen we dan ook
onder de nieuwe wetten?
De Tabakswet heeft betrekking op de ruimten waar gesport wordt. Indien de gezelligheidsvereniging
bij een van de leden thuis sport dan is de Tabakswet daarop niet van toepassing.
Onze sportvereniging heeft een eigen verenigingsgebouw. Mag daar ook niet meer gerookt
worden?
Nee, want dit eigen verenigingsgebouw is een “inrichting op het terrein van de sport.” Alleen in voor
roken bestemde, aangeduide en afgesloten rookruimten is roken nog toegestaan.
We zijn een besloten sportvereniging en we huren een zaal waar geen bediening in de zaal
is. We halen de drankjes buiten de zaal aan de bar. Dan mogen we toch wel roken in de
zaal?
Nee, dat mag niet. De zaal maakt onderdeel uit van een horecagelegenheid. Het rookverbod heeft
betrekking op de gehele accommodatie met uitzondering van de daarvoor bestemde, aangeduide en
afgesloten rookruimte.
Kunnen we de exploitant van de zaal die we huren verplichten om een aparte rookruimte te
maken?
Nee, de exploitant bepaalt of er een rookruimte wordt ingericht. Maar vragen staat natuurlijk altijd vrij.
Welke sancties staan er op overtreding van de wet en welke instantie controleert de
naleving van het rookverbod?
De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) zal het rookverbod gaan controleren. Sancties staan in
de (bijlage bij de) Tabakswet beschreven. De beheerder van de accommodatie is verantwoordelijk
voor het instellen, aanduiden en handhaven van de Tabakswet. De beheerder
krijgt in geval van overtreding de boete opgelegd door de VWA.
Volgens de wettelijke bijlage bij de Tabakswet, bevattende de boetetarieven voor overtredingen,
© KNVB 2008

Vragen en antwoorden over het rookvrij worden van de sport

-1-

bedragen de boetes bij (een eerste) overtreding van het veronachtzamen van het toezicht op de
naleving van het rookverbod € 300. Dit bedrag wordt verhoogd tot € 600 indien degene aan wie
de overtreding kan worden toegerekend voor een soortgelijke overtreding eerder is beboet en er
nog geen twee jaar zijn verlopen sinds die eerdere boete onherroepelijk is geworden. Dit bedrag
wordt verhoogd tot € 1200 wanneer binnen drie jaar na het onherroepelijk zijn van de boete op
de eerste overtreding dezelfde overtreding voor de derde keer wordt begaan en tot € 2400
wanneer binnen vijf jaar ha het onherroepelijk zijn van de boete voor de eerste overtreding
hetzelfde voorschrift voor de vierde keer wordt overtreden (categorie C van de Tabakswet).
Als de beheerder het goed vindt dat er gerookt wordt, mag er dan wel gerookt worden?
Nee
Die nieuwe ‘elektrische sigaretten’ met een ‘nicotineampul’ en soortgelijke producten
schijnen geen gevaarlijke stoffen uit te stoten. Mag je die wel gebruiken als er een
rookverbod is, het is toch vergelijkbaar met een nicotinepleister?
De elektrische sigaret is geen tabaksproduct en valt daarom niet onder het rookverbod op grond
van de Tabakswet. Sportinrichtingen zijn wel vrij om het zelf te verbieden.
Wij hebben buiten een terras mag hier wel gerookt worden?
Ja, volgens de Tabakswet mag hier worden gerookt. Het is wel mogelijk om op eigen initiatief
ook het roken op terrassen te verbieden.
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