Ontwerp besluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca
en andere ruimten en van het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van
[datum], [kenmerk];
Gelet op de artikelen 7 en 10 van de Tabakswet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van [datum], no.
[nummer]);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
van ([datum], [kenmerk]);
Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I
Het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten wordt als volgt
gewijzigd:
A
De artikelen 1 en 3 vervallen.
B
In artikel 2 wordt ‘artikel 11a, eerste lid’ telkens vervangen door: artikel 10, eerste lid.
C
Artikel 5 komt als volgt te luiden:
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beperking rookverbod.
II
Het besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten wordt als volgt gewijzigd:

A
Artikel 1 vervalt.
B
Artikel 2 komt als volgt te luiden:
In ruimten waarvoor op grond van artikel 10, eerste lid, een rookverbod dient te worden
ingesteld en aangeduid, wordt zulks aangeduid met de goed leesbare tekst “roken
verboden”, dan wel met een begrijpelijke aanduiding, anders dan in letters, met dezelfde
betekenis.
C
De artikelen 3 en 3a vervallen.
D
Artikel 4 komt als volgt te luiden:
Artikel 4
Als categorieën van inrichtingen als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de Tabakswet
worden aangewezen:

a. instellingen waarin zorg wordt verleend als bedoeld in de Kwaliteitswet
zorginstellingen;
b. inrichtingen waarin voorzieningen worden aangeboden op de terreinen van
maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g,
van de Wet maatschappelijke ondersteuning;
c. inrichtingen op het terrein van de sport;
d. gebouwen en inrichtingen van stichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid,
van de Wet op de jeugdzorg, gebouwen en inrichtingen van zorgaanbieders
als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg, alsmede
gebouwen van justitiële jeugdinrichtingen als bedoeld in artikel 1, onder b,
van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen die niet door de Staat of
openbare lichamen worden beheerd;
e. openbare en bijzondere onderwijsinstellingen als bedoeld in:
1°. de Wet op het basisonderwijs;
2°. de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal
onderwijs;
3°. de Wet op het voortgezet onderwijs;
4°. de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
5°. de Experimentenwet onderwijs;
6°. de Wet educatie en beroepsonderwijs,
met uitzondering van verpleeghuizen, revalidatiecentra, psychiatrische
ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, gezinsvervangende tehuizen voor
gehandicapten en verzorgingshuizen.
D
In artikel 6 vervalt: ‘en gebruik’.
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Artikel III
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet tot wijziging van de Tabakswet ter
verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen
rookverbod in de horeca in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad zal worden geplaatst.
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Nota van toelichting

Met deze wijziging van het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere
ruimten en van het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten worden beide
besluiten aangepast aan de Tabakswet zoals die luidt na inwerkingtreding van de Wet tot
wijziging van de Tabakswet ter verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met
inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca.
Het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten bevat de uitzondering
op het rookverbod voor zelfstandigen zonder personeel die een kleine horecagelegenheid
exploiteren. Deze uitzondering komt met de bovengenoemde wijziging van de Tabakswet
te vervallen. In verband daarmee vervallen de artikelen 1 en 3 van het genoemde besluit.
De citeertitel van het besluit wordt gewijzigd in Besluit beperking rookverbod omdat die
titel beter aansluit bij de inhoud van het gewijzigde besluit.
Het vervallen van de uitzondering op het rookverbod heeft geringe gevolgen voor
exploitanten van kleine cafés doordat zij het rookverbod moeten gaan instellen, aanduiden
en handhaven. De voorgeschreven aanduiding van het rookverbod is snel en goedkoop
aan te brengen, meestal in de vorm van stickers of borden. De kosten hiervan bedragen
gemiddeld € 10. Uitgaande van ongeveer 2.000 horecagelegenheden waarvoor het
rookverbod gaat gelden, betekent dit een eenmalige toename van de nalevingskosten van
ongeveer € 20.000. Uitgaande van een jaarlijks aantal van 100 nieuwe
horecagelegenheden brengt het algemene rookverbod in de horeca daarnaast € 1.000 aan
structurele nalevingskosten met zich mee.
Het vervallen van de uitzondering op het rookverbod heeft daarnaast consequenties voor
het toezicht op de naleving van het rookverbod. De NVWA zal namelijk ongeveer 2.000
extra horecagelegenheden moeten gaan controleren. Hiervoor is reeds een voorziening
getroffen in de vorm van een tabaksteam dat sinds 1 januari 2014 actief is en bestaat uit
relatief jonge toezichthouders. Het team heeft een totale omvang van 17 fte en wordt
zowel ingezet voor het toezicht op de naleving van de leeftijdsgrens die geldt voor de
verkoop van tabaksproducten als voor het toezicht op de naleving van het rookverbod.
Overigens zij opgemerkt dat het toezicht op de naleving van het rookverbod uiteindelijk
eenvoudiger wordt doordat het rookverbod voor de gehele horeca gaat gelden. Dit maakt
dat de NVWA niet meer hoeft te controleren of aan de voorwaarden van uitzondering is
voldaan. Dat maakt dat de controle sneller en efficiënter kan worden uitgevoerd.
In het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten vervallen de artikelen 1 tot
en met 3a omdat wat daarin geregeld is, in de Tabakswet is opgenomen. In deze artikelen
is namelijk geregeld in welke inrichtingen het rookverbod moet worden ingesteld,
aangeduid en gehandhaafd. Dat is nu onderdeel geworden van artikel 10 van de
Tabakswet. De titel van het besluit is erop aangepast dat het besluit nog slechts ziet op de
beperking van de verkoop van tabaksproducten.

Dit besluit treedt tegelijkertijd in werking met de wet tot wijziging van de Tabakswet ter
verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen
rookverbod in de horeca.
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