Leidraad rookvrije stadions
Samen op weg naar een rookvrije generatie

VOORAF | over deze handleiding
Voor wie
Deze leidraad is er voor alle clubs in de
Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie:
voor alle medewerkers, stadionmanagers
en overig personeel dat vanaf 2020/’21 het
voetbalstadion rookvrij helpt te maken en
te houden.

Van wie
‘Leidraad rookvrije stadions’ is opgesteld
door de Eredivisie en Keuken Kampioen
Divisie, in samenwerking met de Koninklijke
Nederlandse Voetbalbond en de Alliantie
Nederland Rookvrij (een initiatief van
Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en
het Longfonds). Genoemde organisaties
zijn altijd bereikbaar bij vragen en om
mee te denken bij het treffen van de
voorbereidingen op een rookvrij stadion
en een goede handhaving ervan. De
contactgegevens staan achterin in het
colofon.
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VOORAF | over deze handleiding
Betreft: het stadion
Je vindt hier een complete leidraad voor
het rookvrij maken én houden van het
voetbalstadion. Voor ondersteuning
bij het invoeren van een rookvrije
trainingsaccommodatie verwijzen we
naar www.rookvrijegeneratie.nl/sport
en bijlage 5 van deze leidraad.

Onze boodschap
Supporters komen naar het stadion om
naar het voetbal te kijken van hun favoriete
club. We willen ervoor zorgen dat al onze
supporters dit kunnen doen in een rookvrije
omgeving. Op een voetbaltribune heb
je, door de grotendeels vaste plaatsen,
niet de mogelijkheid om ergens anders te
gaan zitten wanneer er een roker bij je in
de buurt is. In een rookvrij voetbalstadion
hoeft echter geen enkele supporter mee te
roken. Bovendien geven we zo het goede
voorbeeld aan de kinderen die naar het
voetbal komen, waarmee we bijdragen aan
een rookvrije nieuwe generatie.
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Rookvrije generatie
‘Het initiatief Rookvrije Stadions sluit
aan bij de beweging Op weg naar
een Rookvrije Generatie, waarbij een
rookvrije omgeving voor opgroeiende
kinderen centraal staat. Doel is
kinderen in elke fase van het opgroeien
te beschermen tegen tabaksrook en
de verleiding om zelf te gaan roken.
Meer informatie is te vinden via
rookvrijegeneratie.nl

VOORAF | over deze handleiding
Welke info
Deze leidraad geeft de club houvast bij het
invoeren én handhaven van een rookvrij
stadion. Je vindt hier een stappenplan, tips,
toelichting, afbeeldingen en verwijzingen
naar meer informatie. Hoe zorg je voor
de juiste communicatie richting je fans en
sponsoren, hoe breng je het rookvrij-beleid
tot uitvoering en hoe handhaaf je het?

Wanneer
Vanaf het seizoen 2020/’21 is roken
(waaronder e-sigaretten en nieuwe
tabaksproducten zoals verhitte tabak) in
de stadions van de Eredivisie en Keuken
Kampioen Divisie niet meer toegestaan.
In het seizoen 2019/’20 bereiden we ons
hierop tijdig voor.

Gezamelijk besluit
 Het besluit om stadions rookvrij te maken
is door de Eredivisieclubs samen genomen
in september 2018 in de Vergadering van
Vennoten.
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 Binnen de Keuken Kampioen Divisie is
dit besluit genomen in de Algemene
Ledenvergadering CED in mei 2019.
 Vervolgens is een werkgroep samengesteld
waarin beide divisies, samen met de KNVB
en de Alliantie Nederland Rookvrij (het
genoemde initiatief van Hartstichting,
KWF Kankerbestrijding en het Longfonds),
zich betaald voetbal-breed inzetten voor
de beoogde rookvrije stadions.
 Op 5 juni 2019 is het besluit aangekondigd
via een persbericht. Zie bijlage 6. Tevens
is het platform www.rookvrijestadions.nl
gelanceerd, met antwoorden op de meest
voorkomende vragen over dit initiatief.
Clubs kunnen belanghebbenden en
belangstellenden hiernaar verwijzen.
 December 2019: alle clubs ontvangen
de Leidraad rookvrije stadions ter
ondersteuning bij hun communicatie,
implementatie, handhaving en evaluatie
van dit nieuwe beleid.

Klaar voor invoering
in 2020/’21?
Naast praktische informatie voor het
overgangsseizoen 2019/’20 met als
start een ontmoedigingsbeleid, vind
je in deze leidraad ook een checklist
(zie p. 20) om te meten in hoeverre je
als club klaar bent voor een rookvrij
stadion in 2020/’21. We raden je aan
deze checklist maandelijks door te
nemen in het seizoen 2019/’20.
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Een rookvrij voetbalstadion: waarom?

Waarom willen we in het Nederlandse betaald voetbal rookvrije stadions?
De allerbelangrijke reden is dat we iedereen de mogelijkheid willen geven zijn
of haar favoriete club vanaf de tribune te bekijken, zonder daarbij de nadelige
effecten te hoeven ondergaan van meeroken. Op een voetbaltribune kun je

In bijlage 2 vind je een opsomming van
aanvullende voordelen van een rookvrij
stadion. Ook voor duidelijke cijfers over de
schadelijkheid van roken én meeroken verwijzen
we naar de bijlage.

vanwege de vaste plaatsen meestal niet elders plaatsnemen wanneer er een roker
bij je in de buurt zit. Zo word je gedwongen mee te roken. We vragen alle rokers
rekening te houden met hun medesupporters die niet roken. Daarnaast willen
we een voorbeeld stellen naar kinderen die in het stadion voetbal komen kijken,
aansluitend op de beweging Op weg naar een Rookvrije Generatie.
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Op het gezamenlijke platform
www.rookvrijestadions.nl staan antwoorden
op de meestgestelde vragen over rookvrije
voetbalstadions. We adviseren je dan ook
supporters, businessclubleden en collega’s voor
meer informatie te verwijzen naar dit platform.

Wat houdt het begrip
‘rookvrij stadion’ in?
Wat verstaan we in ons nieuwe beleid precies onder een rookvrij stadion?
Om te beginnen gaat het hierbij om het stadion zelf, niet om de ruimten
eromheen zoals bijvoorbeeld de parkeerplaatsen buiten de poorten van het
stadion. En onder roken verstaan we álle tabaks- en rookwaren, dus inclusief
e-sigaretten en nieuwe tabaksproducten zoals verhitte tabak.
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‘Door de poort’

Afsluitbare rookruimtes?

Het rookvrij-beleid geldt vanaf het moment
dat de bezoeker, tijdens openingstijden,
door de poort van het stadion naar binnen
loopt. De verplicht rookvrije omgeving
in het stadion is van toepassing bij alle
wedstrijden. Dus bij thuiswedstrijden in de
competitie, in het KNVB Bekertoernooi, in
Europees verband (Champions League,
Europa League) én in oefenverband.

Alternatieve afsluitbare rookruimtes/
rookhokken? Volgens de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
zijn rookruimtes in stadions, zoals in
businessrooms, verboden. Vanaf 1 april
2020 wordt dit verbod ook gehandhaafd.
Investeren in een aparte rookruimte is dus
geen optie, aangezien er een groot risico
is op het ontvangen van boetes.

Wat houdt het begrip ‘rookvrij stadion’ in?
Rookzones?
De enige soort ‘rookzone’ die binnen
de steeds strengere wetgeving nog is
toegestaan, is een rookzone die zich
volledig bevindt in de buitenlucht, zonder
(bijvoorbeeld) overkapping. Een dergelijke
rookzone, zo die er binnen de poorten
van het stadion al zou zijn, heeft echter
meerdere nadelen. Ten opzichte van de
bezoekers zorgt het voor onduidelijkheid
over het beleid. De rook uit zo’n rookzone
komt vaak ook op andere plekken terecht,
hetgeen de beschermende impact van het
beleid ondermijnt. En: welk beeld laat je als
club achter als je alle rokers, bijvoorbeeld
voor de ingang, bij elkaar laat staan?

Aanvullend clubbeleid
Tot slot: het staat de club vrij om het begrip
rookvrij stadion ruimer te definiëren en het
ook toe te passen op plekken buiten de
poorten.
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Hoe intern te borgen?
Hoe voer je het rookvrij-beleid binnen de club door? Vooraf: het is efficiënt en daarmee
wenselijk om voor dit project één aanspreekpunt/eindverantwoordelijke aan te wijzen.
Hij of zij heeft de hoofdverantwoordelijkheid voor de uitvoering, bewaking en evaluatie
van het beleid. Deze persoon overlegt met de hoofden van de afdelingen Communicatie,
Facility Management, Beveiliging en HR.
Deze persoon brengt in een vroeg stadium alle collega’s op de hoogte van het rookvrijbeleid. Hij of zij hoeft uiteraard niet alles zelf te doen, maar zorgt ervoor dat er goed
overleg plaatsvindt en er een dito verstandhouding is met supportersgroepen, sponsors,
gezondheidsorganisaties, plaatselijke overheid en hulpdiensten. Belanghebbenden als
deze spelen een belangrijke rol vanwege hun (beleids-)steun, communicatiekanalen en
bij het vaststellen van eventuele weerstand, naast het helpen bepalen hoe hiermee om
te gaan. Dit is essentieel voor een goede handhaving.

Rookvrij stadion:
hoe en met wie communiceren?
Voor alle clubmedewerkers,
supporters, businessleden en overige
stadionbezoekers en belanghebbenden
moet het op tijd helder zijn dat de
stadions vanaf 2020/’21 rookvrij zijn
en dat dit gehandhaafd wordt. Zo creëer
je duidelijkheid en bevorder je eenieders
begrip en medewerking. Maar hoe pak
je dit aan?
Lees op deze pagina’s hoe we het
rookvrijbeleid gezamenlijk communiceren.
En ook hoe je communiceert naar
specifieke doelgroepen. Wat je naar hen

Hoe ziet onze gezamenlijke
communicatie eruit?
Alle clubs in de Eredivisie en Keuken
Kampioen Divisie hebben het rookvrijstadionbeleid samen aangekondigd door
middel van een collectief persbericht op 5 juni
2019. In het persbericht (bijlage 6) werd de
website www.rookvrijestadions.nl gelanceerd.
Hierop staan onder meer antwoorden op
veelgestelde vragen (FAQ) door fans en
anderen, waarnaar je als club eenvoudig
kunt verwijzen. Deze FAQ vind je eveneens
in deze leidraad, zodat je die informatie ook
kunt gebruiken voor eigen uitingen. Daarnaast
leveren we een communicatiepakket aan (zie
bijlage 4), waarmee je zelf kunt zorgen dat
de aankondiging goed wordt overgebracht
naar je fans, partners en collega’s.

communiceert, op welke momenten,
via welke kanalen en met welke middelen
(boarding, pictogrammen en overige).
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Met wie communiceer je als club
over de nieuwe regels?
Informeer op tijd alle betrokkenen –
clubmedewerkers, stadionpersoneel
en bezoekende fans – over het nieuwe
rookvrij-stadionbeleid. Dat is een

voorwaarde om de invoering ervan soepel
te laten verlopen. Hoe eerder de fans op de
hoogte zijn, hoe groter de kans op hun begrip
en medewerking. Zeker als zij zich ook bewust
zijn van de gezondheidsredenen achter de
wijzigingen. Je kent je eigen supporters en
sponsoren het beste en weet daardoor ook
wie de belangrijkste aanspreekpunten zijn en
hoe je hen het beste kunt bereiken. Dit is een
heel belangrijke stap. Stel daarom op tijd een
communicatieplan op. Enkele tips:
1) D
 enk bij de te informeren doelgroepen aan:
 De eigen supporters, specifiek de harde kern
 Businessclubleden, logehouders
 Clubpersoneel
 Vrijwilligers
 Stewards
 Evenementenmedewerkers
 Horeca
 Vaste leveranciers
 Belanghebbenden zoals:
»» Gezondheidsinstituten
»» Hulpdiensten

Rookvrij stadion:
hoe en met wie communiceren?
2) Bedenk wie je wanneer informeert
Ons advies: start met de (vervolg)
aankondigingen in de eerste fase van het
seizoen 2019/’20 en herhaal de boodschap
gedurende het seizoen een paar keer aan
alle supporters (in het bijzonder de harde
kern), de businessclubleden en logehouders.

Neem jezelf voor dat alle bezoekers in
juli 2020 weten dat hun volgende bezoek
rookvrij zal verlopen. Bij de definitieve
invoering in het seizoen 2020/’21 mag de
boodschap niet meer verrassen en zijn
de aanduidingen in het stadion zelf goed
zichtbaar én blijvend evenals de handhaving.

Fans en medewerkers helpen stoppen met roken?
TIP

TIP

Nu je als club bezig bent een rookvrij
stadion voor elkaar te krijgen, zou je je
fans en medewerkers ook kunnen
ondersteunen om (kosteloos) te stoppen
met roken. Hiervoor is samen te werken
met gezondheidsorganisaties en ziekenhuizen in de regio, zoals bijvoorbeeld
PSV dat doet. Zo stimuleer je behalve
de gezondheid bovendien sympathie en
verbondenheid onder de supporters.

Naast het rookvrij maken van
het stadion, adviseren we géén
tabakswaren in het stadion
te verkopen of via zakelijke
relaties samen te werken met de
tabaksindustrie. Dit onderstreept
de doelstelling om het gebruik,
de verkoop en promotie van
tabaksartikelen tegen te gaan.
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Rookvrij stadion:
hoe en met wie communiceren?
3) De kernboodschap bevat
in ieder geval deze elementen:
Het rekeninghouden met medesupporters
en medewerkers en het goede voorbeeld
vormen voor kinderen. Laat dit in lijn zijn
met de communicatie op het platform
rookvrijestadions.nl. Daarmee is de
toon positief van aard: zo spreken we
bijvoorbeeld niet letterlijk van een ‘verbod’,
maar gebruiken we liever een term als
‘rookvrij stadion’.
4) Gebruik de communicatiekanalen
van de club

Voorbeelduiting signingsbord.
Eventueel in combinatie met clublogo e.d.
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Zoals de website, nieuwsbrieven, club
app, sociale media en overige bestaande
communicatie-uitingen. Benut de
bewegwijzering en het interne TV circuit.
Denk verder aan deze mogelijkheden:
verwerk de boodschap in één van de
reguliere supportersavonden, benoem
het nieuwe beleid proactief in de
seizoenkaartcampagne en breng het ter
sprake in de partnergesprekken.

Rookvrij stadion:
hoe en met wie communiceren?
Welke middelen kun je verder
inzetten om het nieuwe beleid aan
te kondigen?
Zie hier voorbeelden van vaste, rechtstreekse
contactuitingen met de fans:
 Website: publiceer het beleid op
de pagina’s gerelateerd aan het
stadion(bezoek) en de ticketpagina’s,
in de beginfase ook diverse keren als
nieuwsbericht.
 Social media en de clubapp: gebruik ook
deze vaste kanalen.
 Huishoudelijk reglement: neem het
rookvrij-beleid op in het basisreglement
van het stadion. Zorg dat dit reglement
ook permanent zichtbaar is buiten alle
draaihekingangen van het stadion en op
de website(s) van club en/of stadion.
Een voorbeeld hiervan vind je in de
bijlagen.
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 Tickets: vermeld het rookvrijbeleidpermanent op alle soorten
toegangskaarten vanaf de eerste wedstrijd
in het seizoen 2020/’21. Dus zowel op
de digitale als de geprinte losse tickets,
op die van de seizoenkaarthouders als
op de toegangsbewijzen van overige
(businessclub-)leden.
 Flyers/informatiekaartjes: geef stewards
en overige medewerkers die rechtstreeks
contact hebben met de stadionbezoekers
een eenvoudig informatiekaartje.
Dit kunnen zij wanneer nodig overhandigen
aan de fans. Vermeld hierop de redenen
van het rookvrij-beleid, wat het beleid
inhoudt en waar het van toepassing is.
Benoem ook de gezondheidsvoordelen
voor alle fans en medewerkers. Stewards
hebben in hun standaardopleiding al de
benodigde informatie gekregen over het
rookbeleid.

Rookvrij stadion:
hoe en met wie communiceren?
Bewegwijzering
Zorg ook fysiek in het stadion dat het beleid
goed zichtbaar is; via signing borden, de LED
Boarding en het interne TV-circuit. De visuals
om een rookvrij stadion aan te duiden, zowel
online als offline, hebben we gebundeld.
De (EPS-)bestanden en afbeeldingen van
het ‘Rookvrij vinkje’ zijn vrij te gebruiken en
HIER (via Dropbox) te downloaden.

Toelichting signing
 Met deze visuals en logo’s kun je als club
zelf je rookvrij-uitingen verder ontwikkelen.
Deze signing is te gebruiken bij zowel de
aankondiging van het rookvrij-beleid (aan
collega’s, supporters en sponsoren) als in
het nieuwe seizoen, om aan bezoekers
kenbaar te maken dat zij zich in een
rookvrij stadion bevinden. Zoals vermeld is
dit essentieel voor een goede bekendheid
én handhaving van het beleid. De visuals
zijn inzetbaar voor het interne TV-circuit,
voor de boarding en voor op borden bij de
stadioningangen.
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 De productie van de signing-borden
kun je samen met je eigen druk- en
communicatiepartner(s) oppakken.
Je kunt er ook je eigen huisstijl aan
toevoegen.
 Desgewenst kan de club ook borden
via de divisie bestellen. Het gaat
om uniforme borden voor bij de
stadioningangen en op andere
strategische plaatsen in het stadion, die
de bezoekers erop wijzen dat zij zich in
een rookvrije omgeving bevinden.
Gebruikmaken van deze laatste optie?
Mail je verzoek dan uiterlijk 1 februari 2020
aan aukje.geubbels@eredivisie.nl
(voor Eredivisieclubs) of
philip.tiekink@keukenkampioendivisie.nl
(voor Keuken Kampioen Divisie clubs).
Geef in je e-mail aan hoeveel borden
er voor je club benodigd zijn en in
welke afmetingen: de uniforme
borden zijn er in de formaten
42x30 en 50x40 cm.

Effect rookvrij-beleid
op stadionbezoek
Onder stadionbezoekers in Nederland:
Géén invloed op hun stadionbezoek: 74%
 Positieve invloed (méér wedstrijden bezoeken): 19%
 Negatieve invloed (minder wedstrijden bezoeken): 7%

Onder niet-stadionbezoekers in
Nederland:
 Géén invloed op hun stadionbezoek: 74%
 Positieve invloed (méér wedstrijden bezoeken): 19%
 Negatieve invloed (minder wedstrijden bezoeken): 7%

Effecten in Europa
Bij de Europese landen waar al een rookverbod
in de stadions geldt, heeft de nieuwe rookvrije
omgeving niet tot nauwelijks geleid tot minder
bezoekers. Geen enkele club ontving als direct
gevolg van het aangepaste rookbeleid opzeggingen
van seizoenkaarthouders.
Bron: Eredivisie CV, 2019

Rookvrij stadion: hoe en met wie communiceren?
Hoeveel borden kun je plaatsen?
En waar?
Dat hangt af van de capaciteit en de indeling
van het stadion. Zorg in elk geval voor een
goede verdeling; zowel binnen als buiten.
Besteed specifiek aandacht aan de ingangen
van het stadion en aan (andere) ‘hotspot’gebieden: ruimtes die rokers vaak gebruiken in
het stadion zoals de toiletten, de trappen en
opgangen/omlopen, de cateringplekken en

de businessclub, loges en terrassen. Op deze
plekken is de kans op niet-naleving van het
rookvrij-beleid immers het grootst. Denk ook
aan publieke punten waar de reglementen
al staan vermeld, zoals bij de draaihekken/
ingangen van het stadion. Zorg dat de borden
zich bevinden op ooghoogte (!). Doe zelf
een check, lopend door het stadion en laat
iemand meekijken die voor het eerst naar een
stadion gaat: wat zijn logische plekken?

Hoe luidt de huidige wet- en regelgeving
in Nederland voor roken in stadions?
In Nederland geldt sinds 1990 de
Tabakswet. Deze is sindsdien meermalen
aangescherpt en heet inmiddels de
Tabaks- en rookwarenwet. Hierin staat
onder andere dat in elk voetbalstadion
met overkapping een rookverbod moet
gelden. Deze moet ook worden aangeduid
én gehandhaafd. De Nederlandse
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Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geeft
het volgende aan: een rookverbod instellen,
aanduiden en handhaven is verplicht voor
stadiontribunes en overige delen van het
stadion die overdekt zijn. Dat kan gaan
om zowel tribunes als businessgedeeltes.
De NVWA zorgt voor controle en mogelijk
beboeting.

Kenbaar maken van mogelijke
straffen?
De club of het stadionmanagement kan
ervoor kiezen om via een pictogram de
maatregelen te tonen aan iemand die ook
na de laatste waarschuwing blijft doorroken.
Dit kan al op een heel eenvoudige manier.
Bijvoorbeeld door het vermelden van de
tekst: ‘Straffen van toepassing’.

Rookruimtes in de horeca zijn per
wettelijk besluit op 27 september
2019 verboden. Ook voor (afsluitbare)
rookruimtes in stadions geldt zoals
vermeld inmiddels een wettelijk verbod.
De tabakswet is origineel niet leidend
geweest in de besluitvorming voor
rookvrije stadions per 2021. De wetgeving
wordt echter door de tijd heen dusdanig
aangescherpt dat de tijd ons ingehaald
heeft.

Rookvrij stadion: hoe uitvoeren, hoe handhaven?
Behalve duidelijk communiceren
over het rookvrij-stadionbeleid,
is het de vraag: hoe regel je de
invoering ervan in de praktijk?
Wat komt daarbij kijken en hoe regel
je de handhaving? Lees hier over
het trainen van stewards en andere
medewerkers, welke middelen de
toezichthoudende medewerkers tot
hun beschikking hebben en welke
sanctionering we adviseren.

Handhaven: duidelijk zijn
vanaf moment één
Wat je als club ook doet om een rookvrij
stadion mogelijk te maken: een wezenlijk
onderdeel daarvan is de naleving van
het beleid. Wees je er echter alvast van
bewust dat het cruciaal is om het rookvrije
beleid, vanaf de allereerste wedstrijddag
of op een ander moment waarop het in
werking is getreden, strikt uit te voeren en
daadwerkelijk te handhaven.

Welke medewerkers trainen?
Stewards en security hebben een belangrijke
rol tijdens de contactmomenten met de
fans. Zo vertellen zij hen wat het clubbeleid
is en wat de maatregelen zijn in geval van
niet-naleving van het rookvrije beleid.
Maar hetzelfde geldt voor alle overige
medewerkers en vrijwilligers met eenzelfde
taak tijdens de wedstrijddagen.
De KNVB heeft ervoor gezorgd dat het
rookbeleid en de handhaving vanaf seizoen
2020/’21 standaard in de steward training
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wordt meegenomen. Nieuwe stewards zullen
er dan ook niet onbekend mee zijn. Zorg
echter wel voor extra aandacht, met name
bij de huidige stewards en voor de eerste
speelrondes van het seizoen 2020/’21. Geef
daarom – zowel aan (nieuwe) stewards als
aan personeel en vrijwilligers – bij aanvang
van het nieuwe seizoen hierover een korte
(wedstrijd)briefing.
Deze briefing bestaat samengevat uit 1) de
redenen, 2) wat het beleid precies inhoudt,
3) waar het beleid van toepassing is,
4) wanneer het in werking treedt en 5) de
sanctionering bij overtreden van de regels.

Tips voor het trainen van het
algemene clubpersoneel en overige
medewerkers:
 Organiseer een briefing ongeveer 4 tot 6
weken vóór aanvang van de competitie.
 Gebruik een document met daarin de
belangrijkste feiten van het beleid.

Rookvrij stadion:
hoe uitvoeren, hoe handhaven?
 Alternatief: laat de afdelingshoofden
een korte e-learning cursus geven;
de KNVB heeft deze als module in de
stewardtraining opgenomen.
 Geef alle medewerkers een opfrissing
tijdens de standaardinstructie op de
wedstrijddag.
 Houd alle medewerkers op de hoogte
van het succes van het beleid, maar ook
van aanvullingen of veranderingen in het
beleid.
 Leg hen uit hoe om te gaan met fans die
weigeren het rookvrij-beleid na te leven.

Hoe te handelen als een roker
weigert zijn sigaret te doven?
Sanctionering:

beleid dat van kracht is binnen het stadion.
Eventueel overhandigt de medewerker
een informatiekaartje/flyer met daarop het
beleid en de redenen ervan.
2. | Tweede en laatste waarschuwing
Wil de overtreder nog niet stoppen? Dan
volgt een tweede en laatste waarschuwing.
Indien nodig door een hoofdsteward of
security. Deze vermeldt aan de roker de
straffen bij schending van het beleid.
3. | Verwijdering uit het stadion
Negeert de overtreder ook de laatste
waarschuwing? Dan moet hij of zij uit het
stadion worden verwijderd. Eventueel kan
dit gepaard gaan met een geldboete en/of
stadionverbod.

1. | Eerste waarschuwing
Iedereen die rookt (waaronder een
e-sigaret of nieuwe tabaksproducten zoals
verhitte tabak), krijgt van de steward/
vrijwilliger vriendelijk het verzoek om
hiermee te stoppen. De stadionmedewerker
herinnert de roker(s) aan het rookvrij-
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4. | Vastlegging
Leg als stadionmanagement de voorvallen
van verwijdering uit het stadion altijd officieel
vast. Dit kan worden meegenomen in de
rapportage van opvallende zaken tijdens de
wedstrijden.

Rookvrij stadion:
hoe uitvoeren, hoe handhaven?

Kun je voor het handhaven ook
vrijwilligers inzetten?
Het op wedstrijddagen aanvullend inzetten
van vrijwilligers die het eerste contact
hebben met mensen die roken in het
stadion, kan efficiënt zijn. Zorg ook bij
de inzet van vrijwilligers voor een goede
briefing. Let erop dat zij alleen fungeren als
eerste contactpunt binnen de stapsgewijze
handhaving. En dat als hun waarschuwing
geen effect heeft, zij assistentie moeten
inroepen van stewards of security.
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Middelen bij handhaving
Hoe maak je het vrijwilligers makkelijker om
fans aan te spreken over het rookvrij-beleid?
Tip: voorzie hen van informatieflyers met
laagdrempelige info voor de fans.
Om stewards, security en vrijwilligers
te helpen bij het informeren van de
stadionbezoekers over het rookvrij-beleid,
kan een informatiekaartje / flyer erg handig
zijn. Deze is te gebruiken als supporters
vragen hebben over dit thema, maar ook
voor een bezoeker die in het stadion rookt.
Op zo’n kaartje staan de redenen voor het
beleid en hoe het wordt toegepast.

Verwijder alle asbakken
Ga na welke veranderingen er nog
meer nodig zijn in en rondom het
stadion. Haal asbakken en speciale
prullenbakken voor sigaretten weg en
plaats bijvoorbeeld, zoals beschreven,
rookvrij borden en - posters op het
terrein en bij de entree.

Evalueren en bijstellen
Evalueer het proces rondom de invoering van het nieuwe beleid veelvuldig om zo nodig
zaken bij te stellen. Een evaluatieprogramma maakt het mogelijk om bijvoorbeeld de
inzet van stewards effectiever in te vullen (hoeveel, waar precies en op welke momenten
tijdens de wedstrijddag?). Hetzelfde geldt voor onder andere de bewegwijzering en de
communicatie rondom het rookvrij-stadionbeleid, op basis van de ervaringen.
Kies in elk geval in het eerste jaar meerdere momenten van evaluatie.

Voorwaarden voor een goede evaluatie:
1

Werk als beleidsverantwoordelijke samen met leidinggevenden van de afdelingen
Beveiliging, Communicatie, HR en Facility Management.

2

Zorg dat de eerstelijnsmedewerkers de procedure kennen voor het melden van
incidenten aan hun teamleider(s).

3

Neem eerdere incidenten mee in de briefings voor de wedstrijden daarna.
Hoe verliep het, hoe werd er gereageerd, wat kunnen we hiervan leren voor
een volgende keer?
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Evalueren en bijstellen
Kwalitatieve feedback

En verder

Om je communicatie, pictogrammen en
rookvrij-beleid in algemene zin (waar
nodig) verder te kunnen verbeteren, kun
je kiezen voor een meer ‘kwalitatieve
evaluatie’. Zoals via een korte ontmoeting
tussen vrijwilligers en een aantal fans na de
wedstrijd. Of, concreter te monitoren: via
een online enquête voor fans en overige
belanghebbenden. Denk daarbij aan de
volgende vragen.

Benut de feedback van het
stadionpersoneel. Hou als club en
stadionexploitant rekening met nieuwe
trends die het beleid kunnen beïnvloeden
en blijf in overleg met belanghebbenden en
gezondheidsinstanties. Sta blijvend open
voor tips en ervaringen van andere clubs die
het beleid bijvoorbeeld al eerder hebben
ingevoerd. De werkgroep Rookvrije Stadions
zal meerdere malen een gezamenlijke
evaluatie inplannen voor en namens alle
clubs uit beide divisies.

 Rookt deze persoon regelmatig of niet?
 Steunt hij/zij een rookvrij-beleid dat
de gezondheid beschermt van fans en
medewerkers
 Is hij/zij bekend met het rookvrij-beleid in
het stadion?
 Hoe is hij/zij hiervan op de hoogte
gebracht (media, pictogrammen,
aankondigingen)?
 Weet hij/zij wáár in het stadion het beleid
van toepassing is?
 Heeft hij/zij iemand zien roken in het
stadion? Zo ja, waar en wanneer was dit?
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Al ruim 10 jaar
niet meer meeroken
in de horeca
‘Alle horeca rookvrij’. Het verbod
op roken in de horeca geldt sinds
2008 en sinds 2014 ook voor
horecagelegenheden zonder personeel.
De belangrijkste reden voor het verbod
op roken in de horeca is de schade die
meeroken met zich meebrengt. Behalve
voor ouderen geldt dit schadelijke
effect in grote mate voor kinderen.
Sinds 27 september 2019 mag ook
roken in speciale rookruimtes niet
meer. Later is het mogelijk de beurt
aan onder andere de terrassen.

Checklist
Klaar voor een rookvrij stadion?
Binnen de club één verantwoordelijke aanstellen voor invoering en implementatie
Leidraad Rookvrije Stadions lezen, het platform rookvrijestadions.nl bekijken,
voorbeeldteksten en visuals opslaan
Informeren van alle clubmedewerkers, stadionpersoneel en vrijwilligers
Communicatieplan maken voor het informeren van supporters, sponsoren,
overheid en hulpdiensten waaronder:
• B
 epalen welke eigen communicatiekanalen ingezet worden (social media,
nieuwsbrieven, supportersavonden etc.)
• Bepalen op welke momenten gecommuniceerd gaat worden
• Bepalen door wie gecommuniceerd gaat worden en dit met de
verantwoordelijke persoon doorspreken
• Tot slot: ter check > Zijn alle stadionbezoekers in juli bekend met het
nieuwe beleid?
Huishoudelijk reglement van de club aanpassen (zie bijlage voor voorbeeld)
Het drukken van tekst dan wel een pictogram op alle tickets (los, seizoenkaarten etc)
Bepalen bewegwijzering/signing en de borden tijdig ophangen
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Checklist
Klaar voor een rookvrij stadion?
Opnemen van pictogrammen/teksten in het interne TV-circuit, eventueel
boarding en/of LED-schermen inzetten
Opstellen sanctioneringsplan (zie p. 10)
Samenwerking vastleggen met leidinggevenden Facility Management,
Beveiliging en HR
Opstellen korte wedstrijdbriefing voor stewards voor met name eerste
wedstrijden 2020/’21
Opstellen inhoud informatieavond/briefing voor overige medewerkers en
vrijwilligers
Verzorgen hulpmiddelen stewards en vrijwilligers (flyers/informatiekaartje)
Inplannen evaluatiemomenten
Het verwijderen van alle asbakken in het stadion; zowel de staande als de
losse in de supportersruimtes en businessruimtes
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Bijlage: FAQ voor de fans

Clubs, stewards, stadionmanagement
en overige medewerkers die fans met
specifieke vragen over de rookvrije
stadions snel, makkelijk en juist willen
antwoorden, kunnen bijgaande Q&A
raadplegen of fans hiernaar verwijzen.
Deze veelgestelde vragen en de
antwoorden daarop zijn te vinden op
www.rookvrijestadions.nl. De club kan
de FAQ ook zelf publiceren.
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“Waarom worden de Eredivisie
- en Keuken Kampioen Divisie
stadions rookvrij?”
Supporters komen naar het stadion om te
genieten van een voetbalwedstrijd. Zowel
rokers als niet-rokers. We vragen aan alle
rokers: laat anderen, die er niet voor hebben
gekozen, van (mee)roken geen nadelige
gevolgen ondervinden. Ook meeroken is
namelijk ongezond. Supporters kunnen op
een tribune, met grotendeels vaste plaatsen,
nu eenmaal niet een andere plek opzoeken.
De actie sluit aan bij de landelijke beweging

Rookvrije Generatie, die als doelstelling
heeft kinderen te laten opgroeien in een
volledig rookvrije omgeving. In openbare
gebouwen en in de horeca geldt al langer
een verbod op roken. Tevens zijn de
wedstrijden van het Nederlands elftal en
andere vertegenwoordigende elftallen al een
paar jaar rookvrij, worden in toenemende
mate amateurverenigingen rookvrij en komen
er ook steeds meer rookvrije vakken in het
betaald voetbal.

Bijlage: FAQ voor de fans
“Wanneer gaat het Nederlandse
betaald voetbal over naar
rookvrije stadions?”

“Rookvrij; waar precies in
het stadion is dit straks van
toepassing?”

Het seizoen 2019/’20 geldt als
overgangsperiode. In dit seizoen willen we
supporters zoveel mogelijk ontmoedigen om
te roken in het stadion. Vanaf het seizoen
2020/’21 mag er niet meer gerookt worden
in alle stadions in de Eredivisie en Keuken
Kampioen Divisie.

Wanneer je als supporter door de poorten
van een Eredivisie of Keuken Kampioen
Divisie stadion loopt, bevind je jezelf in een
rookvrije omgeving tijdens thuiswedstrijden
van de club vanaf het seizoen 2020/’21*.
Dit gaat dus om:
 Tribunes: alle tribunevakken van de
stadions
 Toiletten en horecapunten
 Trappengangen en de omloop in het
stadion
 Stadionruimtes onder de tribune
 Businessruimtes, loges, skyboxen

“Waarom wordt rokers het
recht op roken ontnomen?”
We zien het graag omgekeerd. We willen
alle supporters het recht geven om in een
rookvrije omgeving naar hun favoriete
club te kijken. We verplichten rokers niet
om te stoppen met roken, we vragen hen
enkel om rekening te houden met hun
medesupporters en niet te roken in het
stadion.
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Enkel buiten het stadion kan dus nog
gerookt worden.
* Bij Vitesse, Ajax en Almere City FC mag
al langer niet meer gerookt worden, het
stadion van PSV is met ingang van het
huidige seizoen rookvrij.

Stand van zaken
rookvrije stadions
in Europa
In 19 van de 55 landen die zijn
aangesloten bij de UEFA geldt een
rookverbod in de stadions. Dit komt
voornamelijk voort uit nationale
wet- en regelgeving. Het gaat om
Andorra, Azerbeidzjan, Bulgarije,
Tsjechië, Engeland, Georgië, Italië,
Ierland, Noord-Ierland, Wales,
Schotland, Noorwegen, Polen,
Letland, Israël, Kazachstan, Oekraïne,
Turkije, Rusland, naast delen van
Duitsland.

Bijlage: FAQ voor de fans

“Mogen er wel e-sigaretten of
andere tabaksproducten worden
gerookt?”

“Wat gebeurt er als ik toch rook
in het stadion vanaf het seizoen
2020/’21?”

Nee. Een rookvrij stadion betekent dat het
niet is toegestaan sigaren, sigaretten, joints,
e-sigaretten of andere tabaksproducten
zoals verhitte tabak te gebruiken.

We zullen alle supporters wijzen op en
informeren over de rookvrije stadions in het
betaald voetbal en eenieder vragen hiermee
rekening te houden. Dit doen we op diverse
en duidelijke manieren. Het seizoen 2019/’20
is daarbij een overgangsperiode waarin alle
clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen
Divisie het roken in het stadion alvast zoveel
mogelijk ontmoedigen. Iemand die vanaf
het seizoen 2020/’21 desondanks in het
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stadion rookt, wordt hierop aangesproken
en verzocht om zijn of haar sigaret te
doven. Bij het herhaaldelijk negeren van
een beperkt aantal waarschuwingen, volgen
helaas sancties. Een van de mogelijkheden is
verwijdering uit het stadion.

“Wat als ik ga kijken naar een
training of oefenwedstrijd op het
trainingscomplex?”
Wanneer de club bevoegd is te handhaven
bij het trainingscomplex, geldt ook daar dat
sprake is van een geheel rookvrij sportterrein.

Bijlage: FAQ voor de fans
“Wie zijn de initiatiefnemers van
rookvrije stadions in het betaald
voetbal?”
Rookvrije stadions is een gezamenlijk
initiatief van alle clubs in de Eredivisie en
Keuken Kampioen Divisie, samen met de
Eredivisie CV, CED, KNVB en de Alliantie
Nederland Rookvrij (een initiatief van
Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en
Longfonds).

”Mag er wel gerookt worden bij
wedstrijden van het Nederlands
elftal en bij amateurverenigingen?”
De wedstrijden van het Nederlands
elftal en andere vertegenwoordigende
elftallen zijn al een paar jaar rookvrij.
Daarnaast zet de KNVB zich sinds 2017 in
om alle amateurverenigingen rookvrij te
maken. Het streven is dat in 2024/’25 alle
amateurcomplexen volledig rookvrij zijn,
waarmee een volledig rookvrij voetbal wordt
bewerkstelligd.
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“Wat houdt het in:
een Rookvrije Generatie?”
Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en
het Longfonds zetten zich, verenigd in de
Alliantie Nederland Rookvrij en samen met
vele partijen, in voor een omgeving waarin
kinderen rookvrij kunnen opgroeien.
In een rookvrije omgeving komen kinderen

niet in de verleiding te gaan roken en
beschermen we hen tegen meeroken.
Een rookvrij stadion draagt bij aan een
Rookvrije Generatie.

Zie voor meer informatie:
www.rookvrijegeneratie.nl

Rookvrije voetbalvereniging:
reeds ingezet in het amateurvoetbal
Ook in het amateurvoetbal is er aandacht voor ‘rookvrij’. De KNVB is sinds 2017 partner
van de beweging Rookvrije Generatie. Zo helpt de bond in samenwerking met de
Alliantie Nederland Rookvrij bij alle amateurverenigingen een omgeving te creëren
waarin kinderen niet in de verleiding komen om te gaan roken en waarin zij worden
beschermd tegen meeroken. Steeds meer amateurverenigingen maken het sportterrein
deels of geheel rookvrij en geven het goede voorbeeld aan kinderen. Het streven is dat
in 2025 alle sportverenigingen rookvrij zijn.
Ben of ken je zelf een sportbestuurder die hiermee bij de eigen amateurclub aan de
slag wil? Meer informatie en materialen vind je op www.rookvrijegeneratie.nl/sport.

Overige bijlagen
Bijlage 1a
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Feiten en cijfers over de negatieve effecten van roken
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Bijlage 1a
Feiten en cijfers over de negatieve effecten van roken
Wat zijn de cijfers?
Dat roken ongezond is, is intussen breed
bekend. Maar wat zijn de negatieve
gezondheidseffecten van roken nou precies?
De volgende cijfers en feiten spreken, helaas,
op duidelijke wijze voor zich.

In Nederland ongeveer 20.000
doden per jaar door roken
Het gebruik van tabak is de grootste, te
vermijden doodsoorzaak ter wereld. In
Nederland alleen al leidt roken en ander
tabaksgebruik tot zo’n 20.000 doden per
jaar. Rokers sterven gemiddeld ongeveer
10 jaar eerder dan niet-rokers.
Roken veroorzaakt kanker, hart- en
vaatziekten, longziekten, diabetes, long-,
tandvlees- en gewrichtsontstekingen,
verslechtering van het immuunsysteem,
verminderde vruchtbaarheid voor zowel
mannen als vrouwen, staar en blindheid.
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Jaarlijks sterven enkele
duizenden mensen in Nederland
door meeroken
Het sterk verslavende tabak is het enige
legale product dat bij normaal gebruik
de helft van de gebruikers ervan doodt.
Maar ook meeroken, ofwel het onvrijwillig
inademen van tabaksrook, is dodelijk.
Jaarlijks sterven enkele duizenden mensen
in Nederland door meeroken. Meeroken kan
onder meer longkanker, hartinfarct, beroertes
en irritatie van de slijmvliezen veroorzaken.
Meerokende kinderen hebben meer kans op
wiegendood, luchtwegklachten, astma en
andere lage luchtwegziekten, verminderde
longfunctie en oorontsteking.
Bron: ter Weijde W., Croes E. (2014).
Roken: een aantal feiten op een rij.
Trimbos Instituut: Utrecht.

Bijlage 1b
Factsheet ‘Blootstelling aan tabaksrook: de feiten’
Deze korte factsheet kunnen club, sponsoren en andere
belanghebbenden gebruiken om de gevaren van meeroken
uit te leggen aan fans:
 eeroken is het inademen van tabaksrook uit de omgeving
M
door niet-rokers.
 aarlijks sterven enkele duizenden mensen in Nederland
J
door meeroken.
 eeroken kan onder meer longkanker, hartinfarct, beroertes
M
en irritatie van de slijmvliezen veroorzaken.
 eerokende kinderen hebben meer kans op wiegendood,
M
luchtwegklachten, astma en andere lage luchtwegziekten,
verminderde longfunctie en oorontsteking.
Er is geen veilig niveau van blootstelling aan tabaksrook.
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Bijlage 2
Bijkomende voordelen van een rookvrij stadion
Een rookvrij voetbalstadion betekent een gastvrij
voetbalstadion, voor elke bezoeker die plaats wil nemen
op de tribune zonder te hoeven meeroken. Maar naast
specifieke gezondheidsrisico’s als gevolg van roken en
passief inademen van tabaksrook, zijn er nog andere
directe en indirecte redenen voor een club/stadion om
een rookvrij-beleid te voeren. Namelijk:
 inder brandgevaar als gevolg van roken.
M
- Bezoekers worden beschermd tegen verwondingen.
- De infrastructuur wordt beschermd tegen schade.
Minder afval zoals peuken, dus minder afvalkosten.
Lagere kosten voor schoonmaak en vervanging van meubilair.
Lagere verzekeringskosten.

29

Leidraad rookvrije stadions

Bijlage 3
Voorbeeld artikelen voor in Basisreglement
‘Artikel X’

‘Artikel X’

In dit Reglement en de daarop berustende
bepalingen wordt verstaan onder:
Roken: hiermee wordt bedoeld het
roken van tabakswaren (sigaretten/
sigaren en pijptabak), waaronder nieuwe
tabaksproducten zoals verhitte tabak, het
roken van cannabis, alsmede het inhaleren
van rook door middel van een zogenaamde
e-sigaret.

Overtredingen en/of handelingen in
strijd met de bepalingen uit onderhavig
Huishoudelijk Reglement worden per
overtreding bestraft met een geldboete
van maximaal € X euro en/of verwijdering
uit het [naam] Stadion en/of van [naam]
sportcomplex en/of een stadionverbod,
onverminderd het recht van [naam club]
om eventueel ontstane schade integraal
te verhalen op de veroorzaker(s) of andere
personen die hiervoor aansprakelijk zijn.

‘Artikel X’
Zowel in het [naam] Stadion alsmede op
het sportcomplex [naam] geldt een algeheel
rookverbod. Dit betekent dat het zowel in
alle binnenruimten alsmede overal elders in
het [naam] Stadion en op het sportcomplex
[naam] verboden is te roken. Dit verbod
geldt voor wat betreft het [naam] Stadion op
wedstrijddagen vanaf binnenkomst in het
Stadion (binnenkomst door de poort) tot aan
het vertrek uit het stadion (door de poort).
Op het sportcomplex geldt op alle dagen
een rookverbod.
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Bijlage 4
Voorbeeld visuals

Voorbeelduiting signingsbord.
Eventueel invoegen eigen clublogo e.d.
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Bijlage 5
Rookvrije Trainingsaccommodaties
Rookvrije Trainingsaccommodatie
Voor ondersteuning bij de invoering van
(waar van toepassing) een rookvrije trainingsaccommodatie verwijzen we naar
www.rookvrijegeneratie.nl/sport voor onder
andere een stappenplan en andere handige
materialen zoals voorbeeldteksten, posters
en een video.

 Voor de Eredivisieclubs geldt dat wanneer
de club bevoegd is te handhaven op
de trainingsaccommodatie hier ook een
rookvrij complex geldt vanaf 2020/’21:
voor invoering zijn alle tips uit deze
leidraad te gebruiken.

Rookvrije stadions:
hoe ver is het betaald voetbal
er gaandeweg 2019 al mee?
Volledig rookvrij stadion?

Ajax, Vitesse en PSV zijn al zover.

Almere City is al zo ver.

Gedeeltelijk rookvrij stadion?

Ja, geldt voor bijna 90% van
de overige clubs (familievak).

Ja, geldt voor ongeveer 50%
van de overige clubs (familievak).

Rookvrij trainingscomplex?

Ja, geldt voor iets minder
dan 50% van alle clubs.

Ja, geldt voor N.E.C. en Go Ahead Eagles,
Roda JC, FC Eindhoven (met uitzondering
van een rookplek uit het zicht).
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Bijlage 6
Persbericht Rookvrij-stadionbeleid

5 juni 2019

Op weg naar rookvrije voetbalstadions
Vanaf het seizoen 2020/’21 zijn alle Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie stadions rookvrij.
Dat is het doel van het nieuw opgerichte platform rookvrijestadions.nl, opgezet door de
initiatiefnemers Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie, in samenwerking met alle 34 betaald
voetbalclubs, de KNVB en de Alliantie Nederland Rookvrij (een initiatief van de Hartstichting, KWF
Kankerbestrijding en het Longfonds). Met ingang van komend seizoen 2019/’20 wordt er door de
clubs die op dit moment nog niet (volledig) rookvrij zijn een ontmoedigingsbeleid gehanteerd.
Supporters komen naar het stadion om te
genieten van een voetbalwedstrijd. Zowel
rokers als niet-rokers. We vragen aan alle
rokers: laat anderen, die er niet voor hebben
gekozen, geen nadelige gevolgen ondervinden.
Passief meeroken is namelijk ongezond.
Supporters kunnen op een tribune, met
voornamelijk vaste plaatsen, nu eenmaal niet
een andere plek opzoeken.

verbod op roken. Bij Vitesse, Ajax en Almere
City FC mag al langer niet meer gerookt worden,
PSV wordt met ingang van komend seizoen
volledig rookvrij. Tevens zijn de wedstrijden
van het Nederlands elftal en andere
vertegenwoordigende elftallen rookvrij, worden
in toenemende mate amateurverenigingen
rookvrij en komen er ook steeds meer rookvrije
vakken in het betaald voetbal.

De actie sluit aan bij de landelijke beweging
De Rookvrije Generatie, die als doelstelling
heeft kinderen te laten opgroeien in een
volledig rookvrije omgeving. In openbare
gebouwen en in de horeca geldt al langer een

Een rookvrij stadion geldt zodra het stadion
wordt betreden: op alle tribunes, toiletten,
horecapunten, trappen, businessruimtes, loges
en skyboxen. Waar wél mag worden gerookt,
is buiten het stadion. De Eredivisie en Keuken
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Kampioen Divisie zijn zich ervan bewust dat
handhaving op sommige plekken in de stadions
lastig zal zijn, maar gaan hiertoe komend
seizoen alle nodige voorbereidingen treffen.
Meer informatie is te vinden via
www.rookvrijestadions.nl

Draagvlak voor
rookvrije stadions
onder Nederlanders
 67% van de Nederlanders hecht belang
aan het rookvrij zijn van de stadions.
 14% van de Nederlanders vindt dit
onbelangrijk.
 19% staat hier neutraal tegenover.
 Deze percentages verschillen
nauwelijks onder wel/nietstadionbezoekers.
Bron: Eredivisie CV, 2019
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