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Rookbeleid 
 

1 Waarom verandert Royal FloraHolland het rookbeleid? 

De overheid heeft de Tabaks- en rookwarenwet gewijzigd, waardoor er vanaf 1 januari 2022 geen 

rookruimtes meer mogen zijn in gebouwen waar gewerkt wordt. Royal FloraHolland kan niet anders dan 

deze Wetswijziging volgen. De overheid wijzigt de Tabaks- en rookwarenwet omdat zij mensen wil 

ontmoedigen om te roken vanwege de gezondheid van het volk. 

2 Wat verandert er precies? 

Er geldt al lang een verbod om in een gebouw te roken waar ook gewerkt wordt, want iedereen heeft op 

basis van de Wet recht op een rookvrije werkplek. Tot 1 januari 2022 geldt er een uitzondering op het 

rookverbod voor het roken in een goed ingerichte rookruimte. 

In de huidige situatie is het dus toegestaan om te roken in een goed ingerichte rookruimte in een 

gebouw. Dit geldt ook voor de gebouwen van Royal FloraHolland. Vanaf 1 januari 2022 vervalt die 

uitzondering van het rookverbod en is het dus niet meer toegestaan om te roken in een gebouw waar 

gewerkt wordt. Rookruimtes in openbare gebouwen zijn al per 1 juli 2021 verboden. 

3 Wat gaat Royal FloraHolland hier aan doen? 

Rookruimtes: 

Royal FloraHolland gaat de inpandige rookruimtes sluiten en buiten het gebouw enkele overdekte 

rookvoorzieningen maken. Hierbij moet Royal FloraHolland zich houden aan de beperkingen die de 

Tabaks- en rookwarenwet geeft. Het is verboden om een overdekte rookvoorziening te maken op- of aan 

het gebouw. Dit geldt ook voor de parkeerdaken van Royal FloraHolland, omdat daarbij sprake zou zijn 

van een rookvoorziening ‘op het gebouw’. 

Toezicht en handhaving: 

Net als in de huidige situatie zullen wij toezien op de naleving van het rookverbod en kunnen hierbij 

boetes opleggen. 

4 Mag ik dan helemaal niet meer roken in het gebouw van Royal FloraHolland? 

Dat klopt. Opgemerkt wordt dat het al sinds 2010 verboden is om in de gebouwen van Royal 

FloraHolland te roken. Hierbij was er een uitzondering voor rookruimtes, maar deze uitzondering vervalt 

per 1 januari 2022. 

5 Waar mag ik nog wel roken? 

Op basis van Wetgeving en het rookbeleid van Royal FloraHolland blijft het toegestaan om buiten in de 

open lucht te roken. Maar, er gelden beperkingen aan de plekken waar gerookt mag worden om te 

zorgen dat de mensen in het gebouw geen last hebben van rook. Zo moeten bijvoorbeeld de in- en 

uitgangen van de gebouw rookvrij zijn. Dit betekent bij Royal FloraHolland dat binnen een afstand van 5 

meter van in- en uitgangen niet gerookt mag worden. 

Indien u thuiswerkt, mag u daar roken. De voorwaarden die in de Tabaks- en rookwarenwet worden 

gesteld aan een werkplek gelden niet in de privé omgeving. 
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6 Wordt het gehele terrein rookvrij? 

Nee. De overheid heeft wel een aantal sectoren aangewezen waarbij het gehele terrein rookvrij moet 

zijn, zoals bij scholen, dit geldt niet bij bedrijven zoals Royal FloraHolland. Zie ook vraag 0 waar is 

beschreven waar nog wel gerookt mag worden.  

7 Geldt het rookverbod ook in de ruimte die ik huur van Royal FloraHolland? 

Ja. Zie ook vraag 0. 

8 Mag ik als huurder zelf buiten een rookhokje maken? 

In de meeste gevallen niet, want de buitenruimte waar nog wel gerookt mag worden valt meestal buiten 

het gehuurde. Indien uw een buitenruimte van Royal FloraHolland huurt, zoals een parkeerplaats, kunt u, 

na toestemming van Royal FloraHolland, binnen de voorwaarden van de Wet een rookhokje op het 

gehuurde plaatsen. Na beëindiging van de huurovereenkomst zult u het rookhokje moeten verwijderen. U 

bent hierbij zelf verantwoordelijk voor het ordelijk houden van het rookhokje en de omgeving. Het 

plaatsen van een rookhokje is alleen mogelijk op de begane grond op afstand van het gebouw. 

9 Wie gaat er op de naleving van het rookverbod letten? 

Dit verandert niet ten opzichte van de huidige situatie. Werkgevers moeten zelf letten op de naleving van 

de Tabaks- en rookwarenwet voor de plekken waar hun medewerkers werken. Daarnaast zal Royal 

FloraHolland toezicht houden op de naleving van het rookverbod. 

Vanuit de overheid houdt de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) toezicht op de naleving 

van het rookverbod. In de afgelopen jaren is de NVWA regelmatig op locaties van Royal FloraHolland 

geweest om het rookverbod te controleren en hierbij zijn ook boetes opgelegd en waarschuwingen 

gegeven aan Royal FloraHolland en aan huurders. 

10 Waar kan ik meer informatie vinden? 

Op de website van de NVWA is informatie te vinden:  

• https://www.nvwa.nl/onderwerpen/roken-en-tabak 

• https://www.nvwa.nl/onderwerpen/roken-en-tabak/vraag-en-antwoord/mag-ik-nu-rookruimtes-

verdwijnen-buiten-wel-een-plek-maken-om-beschut-te-roken 
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