Rookbeleid Wageningen University & Research
Tegen de achtergrond van de Algemene Maatregel van Bestuur die
onderwijsinstellingen verplicht tot het rookvrij maken van hun terreinen en vanuit de
gezonde leer- en werkomgeving die Wageningen University & Research (WUR) haar
studenten en medewerkers wil bieden, past WUR haar rookbeleid aan. Hiermee
draagt WUR tevens bij aan het overheidsstreven om te komen tot een rookvrije
generatie per 2040.
Wat houdt het rookbeleid in?
Het rookbeleid houdt in dat alle gebouwen van WUR rookvrij zijn. Ook alle terreinen
op Wageningen Campus waarover WUR zeggenschap heeft en enkele locaties buiten
Wageningen Campus zijn rookvrij (Aula, proeflocaties Droevendaal en Nergena).
Waar geldt het rookbeleid precies?
Het rookvrije terrein op Wageningen Campus en de enkele locaties daarbuiten staan
als ‘rookvrij terrein’ aangegeven op de plattegrond die te vinden is op
www.wur.nl/rookvrij. De grenzen van het rookvrije terrein zijn bij de verschillende
toegangswegen tot Wageningen Campus, Aula, proeflocaties Droevendaal en
Nergena met borden aangeduid.
Let op: ook de gebouwen en terreinen van andere organisaties op Wageningen
Campus kunnen rookvrij zijn. De beheerders van die gebouwen en terreinen kunnen
huisregels omtrent roken hebben opgesteld. Raadpleeg de geldende huisregels en
respecteer deze.
Wat betekent ‘rookvrij’?
Rookvrij betekent dat in de gebouwen van WUR en op de rookvrije terreinen niet
gerookt mag worden. Het rookverbod heeft betrekking op alle soorten
tabaksproducten, alsook aanverwante producten zoals elektronische dampwaar en
voor roken bestemde kruidenproducten.
Voor wie geldt het rookbeleid?
Het rookbeleid geldt voor iedereen die zich in de gebouwen van WUR of op het
aangegeven rookvrije terrein bevindt (zie onder ‘Waar geldt het rookbeleid?’). Het
rookbeleid is daarmee van toepassing op zowel medewerkers en studenten, als op
bijvoorbeeld bezoekers en leveranciers.
Wanneer geldt het rookbeleid?
Het rookbeleid geldt 24 uur per dag, 7 dagen per week en gedurende het gehele
kalenderjaar. Op het rookbeleid worden geen uitzonderingen gemaakt. Het
rookbeleid geldt dus ook buiten kantooruren, in de weekenden, gedurende het
zomerreces en tijdens (al dan niet door derden georganiseerde) evenementen op
Wageningen Campus.
Wat als iemand zich niet houdt aan het rookbeleid?
Medewerkers en studenten kunnen rokende collega’s, (mede-)studenten of
bezoekers erop aanspreken dat roken binnen de gebouwen van WUR en op het
rookvrije terrein niet is toegestaan. Overtredingen op het rookvrije terrein kunnen
ook gemeld worden bij Servicedesk Facilities. Overtredingen in de gebouwen kunnen
worden gemeld bij Locatiemanagement van het betreffende gebouw.
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WUR handhaaft het rookbeleid en heeft de bevoegdheid maatregelen te nemen tegen
overtreders. Ten aanzien van medewerkers en studenten kunnen respectievelijk
disciplinaire maatregelen en ordemaatregelen (op grond van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) worden genomen.
De NVWA heeft de taak toezicht te houden op de naleving van rookvrije
onderwijsterreinen en kan bij overtreding boetes opleggen aan WUR. WUR behoudt
zich het recht voor eventueel door de NVWA opgelegde boetes ten gevolge van
overtreding van het rookbeleid te verhalen op de roker(s) in overtreding, in
redelijkheid en naar verhouding tot de overtreding.
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