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Sinds 1 januari 2022 moeten alle bedrijfsruimtes volledig rookvrij zijn. Dit betekent dat alle inpandige rookruimtes 
inmiddels verboden zijn. Wat betekent dit concreet voor uw organisatie en de rokende werknemers? Wij zetten het 
voor u op een rij.

Dit verbod geldt voor bedrijven met  één of meer 
werknemers die werken vanuit een bedrijfsruimte of 
gebouw. Onder bedrijfsruimten vallen ook cabines van 
bestelbussen en vrachtwagens. Vrijwilligers, stagiaires 
en zzp’ers zijn ook werknemers.

De boete voor overtreding van het rookverbod kan oplopen 
tot €4.500. Deze boete is voor de beheerder van het gebouw. 
Deze dient duidelijk te maken dat er een rookverbod geldt. 
Wel mogen er regels opgesteld worden om de boete door te 
berekenen aan degene die het rookverbod overtreedt.  

Voor welke bedrijfsruimtes 
geldt het rookverbod?

Wie is verantwoordelijk voor 
de boete?



Het is wel toegestaan om een beschutte rookplek, 
zoals een abri, in te richten op het buitenterrein van een 
bedrijf. Hier is een aantal voorwaarden aan verbonden:

Wat mag nog wel?

De rookplek moet volledig buiten het gebouw geplaatst zijn. De 
voorziening mag niet aan het gebouw grenzen, of bevestigd zijn. 
Op binnenplaatsen en onder afdakjes van het gebouw mag dus niet 
gerookt worden.

De rookplek mag geen andere functie hebben waar andere 
medewerkers gebruik van maken, zoals een fietsenhok.

De rookplek mag geen overlast geven aan mensen die het gebouw 
betreden.

De rookplek mag geen overlast geven aan mensen in het gebouw, 
bijvoorbeeld door openstaande ramen. 

Een rookhok is niet toegestaan op schoolterreinen.



Deze strengere regels kunnen een reden zijn om 
medewerkers hulp te bieden bij het stoppen met roken. 
Dit zorgt onder andere voor productievere werknemers, 
minder ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, een 
betere werksfeer en een beter imago. Bovendien werkt u 
mee aan het streven van een rookvrije generatie in 2040.

Als er geen rookhok op het  buitenterrein wordt 
ingericht, mag er onder de volgende voorwaarden 
in de open lucht gerookt worden:

Mensen die het gebouw willen betreden, worden op 
geen enkele manier blootgesteld aan de rook.

Mensen in het gebouw mogen geen overlast 
ondervinden van de rook, bijvoorbeeld door 
openstaande ramen.

Wat mag nog wel?



Interactieve informatiebijeenkomst voor alle rokers. 
Uitleg over rookverslaving, de voordelen van stoppen 
en de verschillende begeleidingsmogelijkheden komen 

aan bod.

2. Informatiebijeenkomst

Individueel begeleidingstraject (3 maanden) door 
één van onze gecertificeerde coaches, inclusief 
hulpmiddelen zoals nicotinevervangers. De kosten 
van het traject worden door de zorgverzekeraar 

vergoed, zonder eigen risico.

4. Individuele coaching
Groepstraining waarin de medewerkers inzicht 
krijgen in hun eigen rookgedrag. Deze training is ter 
voorbereiding op het individuele coachingstraject.

3. Groepstraining

Communicatietraining
Hoe gaat u het gesprek over roken aan op 
de werkvloer? In deze training leert u door 
middel van motiverende gespreksvoering 
effectief met uw rokende medewerkers 
te communiceren over het Stoppen met 
Roken aanbod.

Medipro helpt u graag
Medipro is sinds 2011 de specialist in Stoppen met Roken Coaching. Wij hebben een speciaal Stoppen 
met Roken programma ontwikkeld om bedrijven volledig rookvrij te maken. Het programma bestaat uit de 
volgende onderdelen:

1.

https://www.medipro.nl/zakelijk/medipro-zakelijk-programma-informatiebijeenkomst/
https://www.medipro.nl/medipro-zakelijk-programma-individuele-coaching/
https://www.medipro.nl/medipro-zakelijk-programma-voorbereidende-groepstraining/
https://www.medipro.nl/zakelijk-communicatietraining/


INVESTEER IN
GEZONDE WERKNEMERS 
& EEN GEZOND BEDRIJF

Medipro helpt u graag met het invoeren van een zakelijk 
Stoppen met Roken programma, maar wij geven ook 
graag advies over de mogelijkheden in uw organisatie. 
Samen zoeken wij naar een aanpak die past bij uw 
bedrijf!

Voor meer informatie of advies over ons Stoppen met 
Roken programma kunt u altijd vrijblijvend contact met 
ons opnemen. 

Medipro.nl

088 786 77 94

zakelijk@ medipro.nl

www.medipro.nl/zakelijk


