Bijlage - Definities en reikwijdte gedeeltelijk verbod per sector
Onderwijsinstellingen
Aangesloten is bij de sector wetgeving in het onderwijs, te weten:
Wet op het primair onderwijs (WPO)
Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)
Wet op de expertisecentra (WEC)
Wet educatie beroepsonderwijs (WEB)
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHOW)
Leerplichtwet
Het verbod geldt op de erven en in instellingen die onderwijs verzorgen of examens dan wel staatsexamens
afnemen en geldt zowel voor leerkrachten, leerlingen en ouders en andere bezoekers.
Kenmerken van deze omschrijving: Het verbod geldt voor alle onderwijsinstellingen, zowel bekostigde als nietbekostigde (dat wil zeggen anderszins aangewezen, erkende of geaccrediteerde) onderwijsinstellingen en zowel het
openbaar als het bijzonder onderwijs. Hieronder vallen ook instellingen zoals NTI, LOI en autorijscholen.
Zorginstellingen
Aangesloten wordt bij de sectorwetgeving van VWS. Het verbod geldt daarmee in de zorg voor erven en gebouwen
van instellingen die voldoen aan het zijn van een:
o
rechtspersoon die bedrijfsmatig o.g.v. de zorgverzekering (als bedoeld in
de Zorgverzekeringswet), Wet langdurige zorg of Jeugdwet gefinancierde
zorg of jeugdhulp laat verlenen dan wel in opdracht van een of meer
gemeenten de jeugdgezondheidszorg of het rijksvaccinatieprogramma laat
uitvoeren;
o
organisatorisch verband van natuurlijke personen die bedrijfsmatig o.g.v.
de zorgverzekering (als bedoeld in de Zorgverzekeringswet), Wet
langdurige zorg of Jeugdwet gefinancierde zorg of jeugdhulp verlenen of
laten verlenen dan wel in opdracht van een of meer gemeenten de
jeugdgezondheidszorg of het rijksvaccinatieprogramma uitvoeren of laten
uitvoeren;
o
natuurlijke persoon die bedrijfsmatig o.g.v. de zorgverzekering (als
bedoeld in de Zorgverzekeringswet), Wet langdurige zorg of Jeugdwet
gefinancierde zorg of jeugdhulp laat verlenen dan wel in opdracht van een
of meer gemeenten de jeugdgezondheidszorg of het
rijksvaccinatieprogramma laat uitvoeren.
Kenmerken van deze omschrijving:
o
Zorgverleners op basis van de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg
of Jeugdwet. Bijvoorbeeld: een ziekenhuis, een huisartsenpraktijk of
tandarts.
o
Gebouwen gebruikt door pgb-initiatieven en door onderaannemers (niet
zijnde residentiële delen) vallen onder de werkingssfeer, zoals
bijvoorbeeld een Thomashuis - waarbij het verbod niet geldt in de
residentiële delen, ivm de uitzondering die hierover is opgenomen in de
wet.
o
Gebouwen vallen niet onder de werkingssfeer als daarin uitsluitend
particulier gefinancierde zorg, zoals bijvoorbeeld cosmetische chirurgie,
wordt verleend.
o
Gebouwen van waaruit solisten - dat wil zeggen natuurlijke personen die
een eigen praktijk voor zorg of jeugdhulp hebben en daar als enige zorg
verlenen - werken, vallen niet onder het verbod, op basis van het feit dat
zij volgens VWS wetgeving geen zorginstelling vormen zolang zij als solist
- zonder personeel - optreden.
o
Indien de instelling de zorg verleent in het huis van de cliënt is het verbod
niet van toepassing.

Overheidsinstellingen

Aangesloten is bij de volgende wetgeving:
Voor de centrale overheid: de Grondwet.
Voor de zelfstandige bestuursorganen : artikel 1:1, eerste lid, onder a van de Algemene wet bestuursrecht
Voor provincies: de Provinciewet.
Voor gemeenten: de Gemeentewet.
Voor waterschappen: de Waterschapswet.
Voor gemeenschappelijk regelingen: Wet gemeenschappelijke regelingen.
Het verbod heeft betrekking op het personeel en bezoekers van de erven en gebouwen van overheidsinstellingen.
Hieronder wordt verstaan: een gebouw waar een krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersoon, zijn organen,
diensten en/of ambtenaren een voorziening bieden. Om hier aan te voldoen is het nodig dat vanaf de buitenkant op
basis van het gebruik van het gebouw op voorhand duidelijk is dat het om een overheidsinstelling gaat waar de in
de wetsbehandeling bedoelde situaties zich voordoen: daarbij staat een vorm van formele dienstverlening met een
duidelijk overheidskenmerk centraal.
Kenmerken van deze omschrijving:
1. Centrale overheid: bijvoorbeeld de ministeries en de daaraan gerelateerde
(uitvoerings)organisaties, de Hoge Colleges van Staat, de rechterlijke macht
alsmede de gerechten die niet tot de rechterlijke macht behoren en de politie (sui
generis).
2. Zbo’s. Hierbij wordt aangesloten bij artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a van de
Algemene wet bestuursrecht: ‘a. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens
publiekrecht is ingesteld.’, voor zover dit een zbo’ betreft. Het gaat daarmee om de
publiekrechtelijk ingestelde zbo’s.
3. Provincies: bijvoorbeeld het provinciehuis, de gebouwen in gebruik voor
onderhoud van het wegverkeer, het kantoorgebouw voor de recreatievoorziening
van de provincie.
4. Gemeenten: bijvoorbeeld het gemeentehuis, de locaties van deelgemeente, de
gemeentekantoren, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de GGD.
5. Waterschappen: bijvoorbeeld het kantoor van het waterschap en de gemalen.
6. Gemeenschappelijke regelingen: bijvoorbeeld de kantoorgebouwen waar de
dienstverlening aan burgers plaatsvindt.
De wet is – naar haar aard en op basis van de aanwijzingen voor de regelgeving en verdragen - niet van toepassing
op ambassades, consulaten in Nederland of in Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland, noch van
kracht in Caribisch Nederland.
Openbaar Vervoer
Aangesloten is bij:
Artikel 1 van de Wet op het personenvervoer 2000: voor een ieder openstaand
personenvervoer volgens een dienstregeling met een auto, bus, trein, metro, tram of
een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig.
Het verbod heeft betrekking op het personeel en reizigers in alle vormen van openbaar
vervoer.
Het verbod geldt niet op perrons of haltes van het openbaar vervoer.
Kenmerken van deze omschrijving:
Dienstregeling
Auto, bus, trein, metro tram, of een via een geleidesysteem voortbewogen
voertuig.
Boten worden niet genoemd ook al kan een (veer)boot een dienstregeling hebben en
door een bedrijf dat ook openbaar vervoer aanbiedt worden geëxploiteerd, vallen zij
niet onder de definitie van openbaar vervoer.

