Alle horeca
rookvrij
Informatie over
het verbod op
rookruimtes in
de horeca

Op 27 september 2019 heeft de Hoge Raad bepaald dat rookruimtes in de horeca per direct verboden zijn onder
meer omdat zij niet effectief beschermen tegen blootstelling aan tabaksrook. Vanaf 1 april 2020 wordt hierop
gehandhaafd.

Wat wordt van u verwacht?
Van u wordt verwacht dat u de gehele ruimte rookvrij
maakt:
• Asbakken en de aanduiding ‘rookruimte’ weghalen;
• De rookruimte hoeft niet te worden afgebroken, deze
kunt u naar eigen inzicht voor andere doeleinden
gebruiken.
En er wordt van u verwacht dat u de gehele ruimte rookvrij
houdt:
• Bezoekers informeren waar nog gerookt mag worden;
• Bezoekers aanspreken als zij toch roken in de ruimte en
zorgen dat zij stoppen met roken in uw horecabedrijf*;
• Rokers mogen niet meer binnen roken.

Waar mag nog wel worden
gerookt?
Een buitenterras1: Als het terras van uw horecabedrijf aan
minimaal één zijde volledig open is, dan mag hier nog
worden gerookt. Het roken op het terras mag geen
rookoverlast geven naar binnen. Een vaste aanbouw, zoals een
serre, kan niet worden aangemerkt als terras. Een terras in een
overdekte publieke ruimte, zoals een winkelcentrum, valt
onder het rookverbod en daar mag dus niet worden gerookt.
Deze brochure geeft de stand van zaken op 18-10-2019 weer.
Aan de teksten kunnen geen rechten worden ontleend.
Wetgeving en de interpretatie daarvan blijven leidend.

Let erop dat rokers buiten overlast kunnen veroorzaken en
wijs ze erop rekening te houden met de omgeving.
*Als ondernemer bent u te allen tijde aansprakelijk voor
overtredingen in uw horecabedrijf.

1 https://www.nvwa.nl, selecteer het onderwerp: roken en

tabak en vindt meer informatie over buitenterras of roken
en tabak.

Boetebedragen
De NVWA controleert of het rookverbod is ingesteld,
aangeduid en door u wordt gehandhaafd. Er wordt
gecontroleerd of er niet gerookt wordt in het pand.
Ook wordt er gelet op de aanwezigheid van asbakken, peuken
en of de aanduiding rookruimte verwijderd is. Boetes kunnen
oplopen tot 4500 euro. Eerder opgelegde boetes voor het
rookverbod bepalen de hoogte van de boete. Bij een eerste
overtreding van het rookverbod wordt een boete van 600 euro
opgelegd. Bij een tweede overtreding wordt een boete van
1200 euro opgelegd. Deze verdubbeling gaat door tot een
maximum van 4500 euro.
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