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1. Inleiding
Per 1 januari 2004 is de Tabakswet aangescherpt. Aile werknemers kregen recht op een
rookvrije werkplek. Voor de UT maakte dat weinig uit. Voor overheidsgebouwen golden de
scherpe regels al eerder en de Tabakswet behandelt UT -gebouwen als overheidsgebouwen.
Nieuw is wel, dat het toezichthoudend orgaan, de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), veertig
extra controleurs heeft aangesteld. Men loopt nu aile klachten na en deelt volop boetes uit.
De UT heeft inmiddels haar eerste boete van ~ 300 binnen.
In de discussie met de VWA over die boete bleek dat de UT de wet tot nu toe onjuist
interpreteerde. UT-beleid was wel dat je op de eigen werkplek alleen mag roken, als je
daarmee collega's niet hindert. Maar algemeen was de interpretatie hiervan: "Wie op de UT
een kamer voor zich alleen heeft, mag daar roken". De VWA gaat er van uit dat in de praktijk
deuren blijven open staan en eventuele bezoekers oak niet gehinderd mogen worden. Roken
op de eigen kamer mag daarom niet, zelfs niet als men er alleen aanwezig is. In de praktijk
zal daarom door de VWA een rookverbod op aile werkkamers als enig geschikte maatregel
worden goedgekeurd. De UT moet haar rookbeleid aanpassen, tenzij het deze
wetsinterpretatie van de VWA voor de rechter wenst aan te vechten. De indruk is dat de
meeste universiteiten en grate bedrijven in Nederland inmiddels het roken in hun gebouwen
overal verboden hebben.

2. Het nieuwe rookbeleid
Het rookbeleid van de Universiteit Twente luidt vanaf 1 januari 2005 samengevat:

Preventie van passief meeroken is uitgangspunt van het beleid en niet het recht van de raker
op roken.
Nadere uitwerking hiervan:

1

2.
3.

4

In aile UT -gebouwen is roken verboden, zowel in publieke ruimten als op aile
werkplekken. De enige uitzonderingen zijn:
0 de Blomzaal in de Faculty Club;
0 de Vestingbar in de Bastille;
0 een deel van eetcafe de Stek in de Bastille;
0 het overdekte terras van het Theatercafe in de Vrijhof.
Met plakkaten/pictogrammen
wordt aangegeven waar roken is toegestaan.
Het rookverbod geldt oak buiten kantooruren en in gebouwen die in het kader van
renovaties buiten gebruik zijn gesteld.
Per eenheid/gebouw kan men besluiten roken toe te staan in een of meerdere speciaal
daarvoor ingerichte rookruimtes. De kosten hiervoor zijn voor de eenheid. Deze
rookruimtes mogen niet gebruikt worden als werkruimte. Indien in het gebouw een
rookruimte aanwezig is, wordt bij de in gang aangegeven waar deze aanwezig is.
Het rookverbod geldt oak tijdens recepties en feesten, na afloop van promoties, oraties,
diesviering e.d. Medewerkers van UT -Catering en Interne Dienst spreken overtreders op

hun gedragaan.
5
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De VWA gedoogt dat de directeur Facilitair Bedrijf bij enkele specifieke evenementen per
jaar (b.v. Batafeest) voor enkele ruimten een ontheffing verleent. Zo'n ontheffing wordt in
de betreffende ruimten nadrukkelijk aangegeven met plakkaten/pictogrammen
en door
asbakken te plaatsen. In aile overige ruimten blijft het normale rookbeleid gelden.
Bij overtreding van de Tabakswet legt de VWA de werkgever een boete op. De UT
verhaalt deze boetes volledig op de overtreders persoonlijk.
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Een toelichting op de wijzigingen ten opzichte van het huidige rookbeleid is opgenomen in
bijlage 1.

3. Implementatie
De hoofdhuurder van een gebouw wordt geadviseerd een of meerdere plaatsen buiten het
gebouw aan te wijzen (bij voorkeur niet bij de ingang) waar men kan roken en deze plaatsen
te voorzien van geschikte asbakken.
Om rakers tegemoet te komen is het inrichten van aparte rookruimtes toegestaan maar niet
verplicht. Per eenheid/gebouw kan men besluiten roken toe te staan in een of meerdere
speciaal daarvoor ingerichte rookruimtes. De kosten hiervoor zijn voor de eenheid. Deze
rookruimtes mogen niet gebruikt worden als werkruimte. De wet geeft geen concrete
richtlijnen of normen voor dergelijke rookruimtes. Vereist is dat er buiten een rookruimte op
geen enkele wijze overlast wordt veroorzaakt. In de praktijk houdt dit o.a. in dat de ruimte
afgesloten moet zijn (door deuren met een dranger bijvoorbeeld) en dat de lucht naar buiten
wordt afgevoerd, zodat buiten deze rookruimte geen hinder of overlast van rook is.
Bij de ingangen van elk gebouw is aangegeven dat in het betreffende gebouw een algemeen
rookverbod van kracht is. Indien in het gebouw een rookruimte aanwezig is, wordt
aangegeven waar deze aanwezig is.

4. Handhaving
De hoofdhuurder heeft de bevoegdheid om maatregelen te nemen tegen overtreders van het
rookverbod. Een overtreder (zowel medewerker, student als bezoeker) kan worden verzocht
het gedrag te veranderen of het gebouw te verlaten.
Indien rakers het rookverbod blijven negeren kan de hoofdhuurder maatregelen nemen.
Indien werknemers of studenten regelmatig het rookverbod overtreden kunnen disciplinaire
maatregelen genomen worden. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn een
waarschuwing of een berisping. Studenten kunnen de toegang tot het gebouw worden
ontzegd. Wie zich verzet tegen de opdacht om het gebouw te verlaten, maakt zich schuldig
aan lokaalvredebreuk. Oak kan het overtreden van het rookverbod worden opgenomen in het
personeelsdossier van betrokkene.
Bij overtredingen van de Tabakswet kan de VWA de werkgever een boete opleggen,
oplopend van ~ 300 tot ~ 2400. De UT zal deze boetes volledig verhalen op de overtreders
persoonlijk.
5. Wat te doen bij klachten over rookoverlast
Met een klacht over rookoverlast kan een medewerker zich wenden tot de hoofdhuurder van
het gebouw of indien het om een medewerker van de eigen afdeling gaat de leidinggevende.
De beheerders van de eenheden, decanen (faculteiten) en directeuren/hoofden (diensten)
zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de afspraken ten aanzien van niet roken van de
medewerkers van hun eenheid.
Oak studenten met klachten kunnen contact opnemen met de hoofdhuurder.

6. Uitzondering bij evenementen
De VWA is ingelicht over het beleid in de horecaruimten op de UT. Men gedoogt
de directeur FB bij enkele specifieke evenementen perjaar (b.v. Batafeest) voor
ruimten een ontheffing verleent. lo'n ontheffing wordt in de betreffende ruimten
aangegeven met plakkaten/pictogrammen
en door asbakken te plaatsen. In aile
ruimten blijft dan het normale rookbeleid gelden.

voorlopig dat
enkele
nadrukkelijk
overige
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Bijlage 1: Toelichting op de wijzigingen ten opzichte van het huidige
rookbeleid
Toelichting op de wijzigingen in het nieuwe rookbeleid ten opzichte van het vorige rookbeleid

UT:
1

2

4

Belangrijkste wijziging is dat roken zelfs op de eigen kamer niet meer mag. Vorig UTbeleid was dat je op de eigen werkplek alleen mocht roken, als je daarmee collega's niet
hinderde (geen rookoverlast veroorzaakte). Maar algemeen was de interpretatie hiervan:
"Wie op de UT een kamer voor zich alleen heeft, mag daar roken". De VWA gaat er van
uit dat in de praktijk deuren blijven open staan en eventuele bezoekers oak niet gehinderd
mogen worden. Roken op de eigen kamer mag daarom niet, zelfs niet als men er alleen
aanwezig is. In de praktijk zal daarom door de VW A een rookverbod op aile werkkamers
als enig geschikte maatregel worden goedgekeurd.
Voor een paar horecasituaties aan de UT blijft roken toegestaan. De grondslag hiervoor
ligt echter niet in de ontheffing die de erkende Horeca voor enkele jaren heeft verkregen.
De Tabakswet sluit horeca in overheidsgebouwen nadrukkelijk uit van die ontheffing. Wel
kunnen we ons beroepen op de gedeeltelijke ontheffing in gebouwen met meerdere
horecagelegenheden.
Dit maakt echter wel dat in de open ruimte van de Faculty Club het
roken voortaan overal verboden moet zijn. In de afgesloten Blomzaal kan de UT het
roken blijven toestaan.
De Tabakswet verbiedt nadrukkelijk het roken op overdekte terrassen. Het terras bij het
Theatercafe is echter afgesloten van de rest van het Theatercafe. Het kan in de Vrijhof
beschouwd worden als tweede horecagelegenheid, waar de UT roken mag toestaan.
De Voedsel en Warenautoriteit is ingelicht over het beleid in onze horecaruimten. Men
gedoogt voorlopig dat de directeur FB bij enkele specifieke evenementen per jaar voor
enkele ruimten een ontheffing verleent.
De VW A legt de boetes uiteraard op aan de werkgever. De UT verhaalt eventuele boetes
op de overtreders persoonlijk. Dat helpt bij de handhaving.

