
Weet dat je als leid(st)er een belangrijke 
voorbeeld�guur bent voor kinderen. 

Het kan zeker niet de bedoeling zijn om 
hen op ongezonde ideeën te brengen.

In de openlucht roken is een oplossing. 
Ze kan echter ook aanleiding geven tot nieuwe 

problemen. Hou er zeker rekening mee dat 
de buren luidruchtige rokers na een 

avondvergadering niet zullen appreciëren.

Een peuk gooi je niet zomaar op de grond. 
Ook in openlucht is dat geen goed idee; 

een peuk kan er namelijk 12 jaar over doen 
om te verteren…

Deze “nieuwe” regel is een ideale aanleiding 
om “roken” eens op de agenda te plaatsen. 

Goede afspraken maken tot op heden nog steeds 
goede vrienden. Wist je dat regels beter worden 

opgevolgd wanneer je die ombuigt tot afspraken, 
waarbij iedereen zijn mening mag geven?

Niet roken is zonder enige twijfel de beste 
oplossing. Dit is voor een roker echter niet zo 

eenvoudig. Neem eens een kijkje op 
www.helpeenroker.be

Misschien vind je er wel een goed idee…
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Neem voor meer info of bij problemen contact op
met je provinciaal / nationaal secretariaat 

of contacteer Steunpunt Jeugd.



 

Misschien mag er in jullie groep nooit gerookt worden; 

mag er enkel worden gerookt in het leidingslokaal; 

mag er gerookt worden zolang er niemand zwanger is; 

mag er gerookt worden wanneer alle aanwezigen het er 

mee eens zijn; ...

Welke rookafspraken jullie ook hanteren, feit is dat 

elke groep er nodig heeft.

 Probeer ze elk jaar opnieuw met de groep te 

bespreken zodat ze voor alle leden van de groep 

duidelijk zijn. Wachten tot er problemen opduiken, 

zal het gesprek enkel moeilijker maken.

 Zorg dat iedereen zijn of haar mening kan geven. 

Op www.drugsinbeweging.be vind je daarvoor 

enkele interessante werkvormen.

 Hou rekening met de wettelijke regels die je in 

deze folder terugvindt!

 

Roken gebeurt enkel nog buiten het lokaal.
(Een asbak binnen in het lokaal
geldt ook als een overtreding)

Aan de verschillende ingangen van het lokaal
hangen stickers met een rookverbodsteken

(doorsnede minimum 9 cm).

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD) 

is bevoegd om controles uit te voeren. 
Ontvang hen vriendelijk, zij doen 

immers gewoon hun werk… 

     

De wet en de regels die hierboven
staan opgesomd overtreden.

 

Indien je bij een controle in de fout gaat, kunnen 
boetes worden opgelegd. Bij een eerste overtreding 

kan het eventueel bij een waarschuwing blijven. 
De aanwijzingen van de inspectiedienst negeren

is dus geen goed idee.

Je kan niet doen alsof je neus bloedt. 
Door het lezen van deze folder ben je

immers op de hoogte van deze bepalingen.* Koninklijk besluit tot het verbieden van het roken in openbare plaatsen
13 december 2005 

In jeugdlokalen mag nietmeer gerookt worden

Het speelt daarbij geen enkele rol…… of er leden aanwezig zijn.… welke functie het lokaal heeft      (materiaalhok, leidingsruimte enz.).… of er niet-rokers aanwezig zijn.… of de ramen open of gesloten zijn.… of anderen weten dat er gerookt wordt.… of het om een tent of gebouw gaat.… wat voor soort activiteit bezig is (spelnamiddag, vergadering, fuif enz.).

 
 

<< Het is verboden te roken in gesloten plaatsen 

die voor het publiek toegankelijk zijn. >>

<< Aan de ingang van elke plaats … moeten 

verbodstekens worden aangebracht … zodat 

iedereen er kennis van kan nemen. >>

<< In het bijzonder worden instellingen bedoeld 

waar kinderen of schoolgaande jongeren onthaald, 

ondergebracht of verzorgd worden. >>




