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DAMES EN HEREN, 
 
 
Op 17 april 2007 hield de commissie voor 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een 
hoorzitting/gedachtewisseling over het Europees 
Groenboek “Op weg naar een rookvrij Europa: 
beleidsopties op EU-niveau”. 

1. Uiteenzetting door de heer Erdem Erginel, 
medewerker van Europees Commissaris voor 
Volksgezondheid en 
Consumentenbescherming Markos 
Kyprianou 

De heer Erdem Erginel licht toe dat hij 
kabinetsmedewerker is van Markos Kyprianou, 
Europees Commissaris voor Gezondheid. Hij staat 
in voor het aspect volksgezondheid. Daartoe 
behoort het rookbeleid, maar ook obesitas, 
voeding en besmettelijke ziektes.  
 
Hij herinnert aan de uitspraak van commissaris 
Kyprianou in het Europees Parlement, twee jaar 
geleden, namelijk dat het realiseren van een 
rookvrij Europa een topprioriteit zou worden 
gedurende zijn mandaat. Hij drukte toen de hoop 
uit dat alle Europeanen tegen het einde van zijn 
mandaat een zelfde graad van bescherming 
zouden genieten als de Ieren op dat ogenblik al 
kenden. Hij verklaarde ook dat hij dat wilde 
realiseren via dialoog en consensus op nationaal 
en Europees niveau. 
 
Hij waardeert de inspanningen die België al heeft 
geleverd voor het realiseren van rookvrije ruimtes. 
Vorig jaar werd namelijk een rookverbod 
ingesteld voor alle gesloten openbare plaatsen en 
werkplaatsen, met uitzondering van cafés en 
restaurants. Sinds begin dit jaar moeten ook alle 
restaurants en andere lokalen waar voedingswaren 
worden verbruikt, rookvrij zijn.  
 
De heer Erginel benadrukt dat de bewijslast voor 
de schadelijke invloed van tabaksrook alsmaar 
groter wordt. Diverse studies wijzen uit dat in de 
EU jaarlijks meer dan 79.000 volwassenen sterven 
door passief roken. Passieve rokers hebben 20 tot 
30 percent meer kans op longkanker. Voor hart- 
en vaatziekten bedraagt het risico ongeveer de 
helft van dat van iemand die 20 sigaretten per dag 
rookt. Voor mensen met gezondheidsproblemen is 
tabaksrook levensbedreigend, zelfs in minimale 
hoeveelheden. Blootstelling aan tabaksrook houdt 
dus een ernstig gevaar in voor de 

volksgezondheid. 
 
Er zit echter ook een economisch aspect aan vast. 
Passief roken kost handenvol geld, zowel voor het 
individu als voor de werkgever en voor de 
economie in haar geheel.  
 
Men moet ook oog hebben voor het 
billijkheidsprincipe, want de blootstelling is het 
grootst in de minst gegoede lagen van de 
bevolking. In het Verenigd Koninkrijk lopen 
handenarbeiders en werknemers aan de band 
bijvoorbeeld dubbel zoveel kans op blootstelling 
aan tabaksrook dan het managementniveau. 
 
Volgens een recente peiling zou zeker 80 percent 
van de Europeanen het rookverbod in 
werkplaatsen en openbare plaatsen steunen. Zelfs 
een meerderheid van de rokers – meer dan 70 
percent – zou achter de maatregelen staan. De 
steun voor een rookverbod is het grootst in de vier 
lidstaten die nu al volkomen rookvrij zijn. Dit 
bewijst volgens de heer Erginel dat de populariteit 
van dergelijke maatregelen toeneemt naarmate ze 
toegepast worden. 
 
Sinds commissaris Kyprianou in november 2004 
zijn mandaat opnam, is er in diverse lidstaten een 
duidelijke evolutie vast te stellen naar een 
rookvrije leefomgeving. Ierland was wereldwijd 
het eerste land dat ook in pubs en restaurants een 
rookverbod instelde. Schotland en Wales volgden. 
Tegen de zomer van 2007 zal het hele Verenigd 
Koninkrijk rookvrij zijn. Ook in Noorwegen is in 
juni 2004 een algemeen rookverbod ingesteld voor 
de horeca. Zweden, Italië en Malta hebben 
geopteerd voor een regelgeving die voorziet in 
afgesloten rookzones met speciale 
afzuigingsinstallaties. Estland en Finland zullen in 
juni 2007 gelijkaardige maatregelen treffen, 
Frankrijk in januari 2008. Verscheidene lidstaten 
hebben het roken sterk aan banden gelegd, 
behalve in cafés en restaurants, waar een 
gedeeltelijk rookverbod geldt. Dat is het geval in 
België, Nederland, Cyprus, Litouwen, Slovenië en 
Spanje. Duitsland, Denemarken, Portugal, Letland 
en Slovenië hebben al aangekondigd dat ze de 
rookmaatregelen zullen aanscherpen. 
 
De heer Erginel hoopt dat het groenboek ertoe zal 
leiden dat mettertijd alle lidstaten rookvrij 
worden. Tot nu toe is het streven naar een 
rookvrije leefomgeving op EU-niveau behandeld 
in niet-bindende resoluties en aanbevelingen. De 
meest recente roept de lidstaten op de bevolking te 
beschermen tegen blootstelling aan tabaksrook in 
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werkplaatsen, gesloten openbare plaatsen en 
openbaar vervoer. Er zijn ook specifieke 
richtlijnen opgesteld rond veiligheid en 
gezondheidsvoorwaarden in de beroepssfeer, met 
specifieke verbodsbepalingen inzake roken op de 
werkvloer. Werkgevers moeten erop toezien dat er 
een strikt verbod geldt op plaatsen waar er 
carcinogenen en mutagenen worden gehanteerd of 
waar zich zwangere of zogende vrouwen 
bevinden.  
 
Het groenboek is de eerste poging om een breed 
consultatieproces op gang te brengen waaruit moet 
blijken welke rol Europa kan spelen in het 
bevorderen van een rookvrije omgeving. Het 
omvat vragen naar de na te streven doelstelling en 
naar de betrokkenheid van de EU bij het be-
vorderen van rookvrije zones. De resultaten van 
dit consultatieproces moeten de basis vormen voor 
verdere stappen.  
 
De heer Erginel hoopt dat het groenboek ook kan 
leiden tot een grotere bewustwording rond de 
schadelijkheid van passief roken, zowel voor de 
gezondheid als voor de economie. Het groenboek 
bestudeert de voor- en nadelen van de 
verschillende mogelijke maatregelen, gaande van 
een algemeen rookverbod op alle openbare 
plaatsen tot vrijstellingen van verschillende aard. 
De conclusie luidt dat een zeer ruim opgevat 
antirookbeleid de meest heilzame invloed zal 
hebben op de gezondheid van de bevolking. Dat 
bewijzen de gegevens uit de rookvrije landen. De 
kwaliteit van de binnenlucht verbeterde 
aanzienlijk na de invoering van de maatregelen. In 
rookvrij Ierland lag de vervuiling van de 
binnenlucht in de pubs maar liefst 91 percent lager 
dan in Ierse pubs elders in de wereld. De betere 
luchtkwaliteit leidde tot een aanzienlijke 
vermindering van de aandoeningen aan hart en 
luchtwegen, vooral onder werknemers van cafés 
en restaurants. Binnen enkele maanden na het in 
voege treden van de maatregelen, daalde het 
aantal geregistreerde hartaanvallen in de regio van 
Piemonte in Italië met 11 percent.  
 
Het instellen van rookvrije zones kan de 
rookprevalentie doen afnemen. Dat bleek uit de 
sterke daling van de sigarettenverkoop in 
Noorwegen en Italië. Het is ook een stimulans 
gebleken om te stoppen met roken of om er niet 
opnieuw mee te beginnen. Dat betekent heel wat. 
In tegenstelling tot wat werd gevreesd, gingen 
cafés en restaurants daardoor niet failliet. De heer 
Erginel betreurt alleen dat niet alle Europeanen 
van deze vooruitgang kunnen genieten.  

 
Het blijft een open vraag in welke mate het 
instellen van rookvrije zones moet worden 
bevorderd en hoe Europa daarbij betrokken moet 
zijn. Dat is het centrale thema van de consultatie 
in het Groenboek. Het Groenboek schuift vijf 
opties naar voren: een status quo, het 
ondersteunen van vrijwillige maatregelen, het 
aanmoedigen van de uitwisseling van good 
practices tussen lidstaten, aanbevelingen van de 
Commissie of de Raad of bindende EU-
maatregelen. De verschillende mogelijkheden 
kunnen ook worden gecombineerd. De consultatie 
is verlengd tot 1 juni 2007. De resultaten worden 
grondig geanalyseerd. Tegen 2008 wordt een 
voortgangsrapportage voorbereid.  
De heer Erginel onderstreept dat acties best 
worden ondersteund door een efficiënte 
informatiecampagne. De lopende mediacampagne 
“Help! Voor een Leven zonder Tabak” is de 
grootste gezondheidscampagne ooit op Europees 
niveau. Deze campagne zou op een bijzonder 
doeltreffende wijze de boodschap overbrengen dat 
rokers op hulp kunnen rekenen bij het stoppen met 
roken. Tegelijkertijd waarschuwt ze de jongeren 
voor passief roken en voor de gevaren van 
verslaving. Sinds midden januari 2007 loopt de 
campagne opnieuw op televisie met een nieuw 
filmpje waarin de gevaren van passief roken voor 
kinderen worden belicht. Het filmpje zal op meer 
dan 80 kanalen worden uitgezonden, waaronder 
een Roemeens en een Bulgaars.  
 
Een beeld zegt meer dan duizend woorden. België 
was de eerste lidstaat die – sinds november 2006 – 
uitpakte met beelden op pakjes rookartikelen die 
de gevolgen van roken en passief roken moeten 
visualiseren. Hij pleit voor een veralgemening van 
dit gebruik om de tekstwaarschuwingen kracht bij 
te zetten en om daarmee het rookgedrag in Europa 
te beïnvloeden. 
 
De heer Erginel besluit met de stelling dat het 
succes bij het bestrijden van tabaksgebruik 
volledig afhangt van de gezamenlijke in-
spanningen van EU-instellingen, nationale en 
regionale overheden, aandeelhouders en 
internationale organisaties voor een rookvrij 
Europa. Hij verwacht veel van de 
groenboekdebatten die mee de aanzet moeten 
geven tot het uitstippelen van het rookbeleid in 
Europa. Hij is ervan overtuigd dat elke Europeaan 
dezelfde algemene bescherming tegen tabaksrook 
verdient. Hij hoopt dat alle betrokkenen zich in dit 
verband zullen inzetten voor hetzelfde doel. 
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2. Uiteenzetting door mevrouw Caroline Bollars, 

stafmedewerkster tabakspreventie van het 
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie 

Mevrouw Caroline Bollars stelt dat we op weg 
zijn naar een rookvrij Europa. Sinds 1997 heeft de 
tabakspreventie in Vlaanderen een lange weg 
afgelegd. In 2004 stelde het Vlaams Platform 
Tabakpreventie een actieplan op om het 
tabaksgebruik in Vlaanderen te verminderen. De 
werkgroep Tabak, die in 2006 de 
gezondheidsconferentie Tabak, Alcohol en Drugs 
van minister Vervotte voorbereidde, nam dit plan 
eensgezind over. In 2004 werd ook het Federaal 
Plan ter Bestrijding van Tabaksgebruik 
gerealiseerd. Deze gegevens vormen de 
achtergrond waartegen de spreker de vragen van 
het groenboek wil bekijken. Deze vragen luiden: 
“Wat is de reikwijdte van het antirookinitiatief?” 
en “Welke beleidsopties zijn er voor Vlaanderen?” 
 
Het Groenboek stelt in hoofdstuk IV twee 
mogelijkheden voor: een algemeen wettelijk 
rookverbod voor alle gesloten openbare ruimten 
en arbeidsplaatsen en een rookverbod met 
vrijstellingen voor geselecteerde categorieën van 
ontmoetingsplaatsen. Mevrouw Bollars ziet voor 
Vlaanderen slechts een mogelijkheid, namelijk 
een algeheel wettelijk rookverbod voor alle 
gesloten openbare ruimten en arbeidsplaatsen, 
aangevuld met ondersteunende maatregelen zoals 
sensibilisering en rookstopinitiatieven.  
 
Ze geeft zes argumenten voor deze optie. Het 
eerste is dat men met een algemeen wettelijk 
rookverbod de schade door passief roken het 
sterkst kan terugdringen. De blootstelling aan 
passief roken is heel slecht voor iedereen. De 
Wereldgezondheidsorganisatie erkent passief 
roken als een belangrijke inbreuk op de persoon. 
Verschillende onderzoeken hebben aangetoond 
dat na de instelling van een algemeen wettelijk 
rookverbod de luchtkwaliteit in 
horecagelegenheden en ontspanningscentra 
drastisch verbetert. Er zijn voorts aanwijzingen 
voor de verlaagde incidentie van hartaanvallen ten 
gevolge van passief roken, al is dat erg moeilijk na 
te gaan.  
Het tweede argument is dat van de 
denormalisering. Roken is niet meer gewoon, niet 
roken wordt de norm. Wie toch wil roken, mag 
niemand lastig vallen. Een dergelijk beleid is 
nodig om een gezonde omgeving te creëren 
waarin rokers – met een nadruk op de jongeren – 
worden aangemoedigd om het roken te 
verminderen of te stoppen, met een nadruk op de 

jongeren. De impact van een dergelijke maatregel 
op jongeren is enorm. De laatste cijfers van de 
VAD tonen nu al aan dat minder jongeren 
beginnen te roken. Een algemeen verbod kan die 
tendens alleen maar versterken.  
 
Een algemeen verbod kan de rookprevalentie in 
een lidstaat – de term rookprevalentie verwijst 
naar de cijfers over wie wel of niet rookt – 
reduceren met 10 percent. Deze term verwijst naar 
cijfers over wie wel en niet rookt. Deze evolutie 
blijkt uit 35 effectonderzoeken. Een dergelijke 
maatregel kan ook bijdragen tot het realiseren van 
de Vlaamse Gezondheidsdoelstelling Tabak 2006, 
die weliswaar nog goedgekeurd dient te worden, 
namelijk het realiseren van een gezondheidswinst 
door het terugdringen van het gebruik van tabak 
en andere middelen met 25 percent tegen 2015.   
 
Het volgende argument betreft de afname van het 
actief roken. Dat is niet hetzelfde als de 
rookprevalentie. De term actief roken houdt ook 
rekening met de mensen die proberen te stoppen 
met roken of die minder sigaretten gaan roken. Na 
de invoering van een algemeen rookverbod zijn er 
niet alleen meer rokers die willen stoppen, ook de 
verkoop van tabak daalt. Bij de invoering van het 
rookverbod in bedrijven was er een daling van 
gemiddeld drie tot vier sigaretten per roker. In 
Ierland vreesde men dat er, na de invoering van 
het rookverbod in de horeca, meer thuis zou 
gerookt worden, met alle nadelen van dien voor 
kleine kinderen. Volgens een enquête blijkt dat 
helemaal niet het geval te zijn. Ook het 
rookgedrag thuis verminderde, met name in 
aanwezigheid van kleine kinderen. Dat heeft 
natuurlijk ook te maken heeft met de 
denormalisering. Na de invoering van een 
rookverbod, beginnen de mensen beginnen meer 
na te denken.  
Het vijfde argument gaat over het verkleinen van 
de gezondheidskloof. Binnen de lagere socio-
economische groepen zijn er relatief meer rokers. 
Zij zijn moeilijker te bereiken met campagnes dan 
met een algemeen verbod. Deze groepen werken 
trouwens ook vaker in de horeca.  
 
Ten slotte is een algemeen verbod ook goedkoper 
en eenvoudiger te handhaven. Er zijn geen tien 
opeenvolgende inspecties, argumentaties en 
klachten nodig. Op dit ogenblik is de situatie in 
Vlaanderen zeer onduidelijk, zelfs voor experts. 
Jeugdhuizen verliezen momenteel jongeren aan 
cafés waar roken wel nog toegestaan is. De 
verschillen binnen de horeca lokken weerstand uit. 
Het is nochtans bewezen dat gelijkheid niet 
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schadelijk is voor de horeca. Het ASPECT-
consortium (Analysis of the Science and Policy 
for European Control of Tobacco) bracht hierover 
een boek uit voor Europa. De enige onderzoeken 
die een inkomstenverlies aantonen, werden 
gesubsidieerd door de tabaksindustrie. 
  
De tweede mogelijkheid, een rookverbod met 
vrijstelling, is in alle opzichten minder 
doeltreffend. De gezondheidskloof wordt niet 
kleiner, omdat de meest kwetsbare groepen 
onbeschermd blijven. De sociale acceptatie van 
roken komt veel minder onder druk te staan. Een 
rookverbod met vrijstellingen heeft vijftig percent 
minder effect op het rookgedrag, want rokers gaan 
dan naar de plaatsen waar ze toch mogen roken. 
Daardoor valt ook de daling van de 
rookprevalentie weg. De kaderconventie van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) erkende 
onlangs dat afzuigsystemen geen bescherming 
bieden tegen passief roken, ook al leiden ze 
misschien tot een lichte verbetering van de 
luchtkwaliteit. Tot slot maken de vrijstellingen de 
handhaving ingewikkelder en duurder, omdat er 
meer inspecties nodig zijn.   
Van de in hoofdstuk V genoemde beleidsopties 
voor de bevordering van rookvrije ruimten, gaat 
de voorkeur van mevrouw Bollars naar optie 4, 
met name ingaan op de aanbevelingen van de 
Europese Commissie of de Raad van Ministers. 
Die aanbevelingen bevatten een duidelijke 
stellingname van de Europese Commissie of van 
de Raad van Ministers om een einde te maken aan 
het passieve roken. Het is logisch dat dit item een 
hoge prioriteit krijgt op de politieke agenda. Deze 
optie biedt de lidstaten duidelijke doelen met 
specifieke tijdspaden en indicatoren. Dat kan de 
lidstaten alleen maar aanmoedigen tot het instellen 
van een volledig rookverbod voor alle gesloten 
openbare ruimten en arbeidsplaatsen. 
 
De goede voorbeelden van Ierland en van het 
Verenigd Koninkrijk moeten de lidstaten ertoe 
aanzetten hun wetgeving aan te passen. Misschien 
leidt dit ook tot bijkomende 
massamediacampagnes, gekoppeld aan artikel 8 
van de kaderconventie van de WGO, dat de 
gevaren van passief roken erkent. Bij de 
herziening van verschillende richtlijnen werd de 
schadelijkheid van omgevingstabaksrook of 
passief roken expliciet opgenomen.   
Optie 1 – de status quo – kan omwille van de 
reeds aangehaalde argumenten niet van toepassing 
zijn. Deze optie is het minst doeltreffend, blijft te 
fragmentarisch en gaat niet in op het huidige 
politieke momentum.  

 
Vrijwillige maatregelen – optie 2 – werken helaas 
niet voor tabak. In het Verenigd Koninkrijk heeft 
men aan een aantal organisaties de kans gegeven 
om aan zelfregulering te doen, maar dat werkt 
niet. Er is immers te veel lobbywerk. De centrale 
doelstelling van het Groenboek – bescherming 
bieden tegen passief roken – wordt met deze 
doelstelling niet gerealiseerd. 
 
De open coördinatiemethode – optie 3 – werkt 
heel goed voor voeding, maar voeding en tabak 
zijn verschillende dingen. Voor tabak werkt deze 
methode niet, want zij blijft te vrijwillig. Het 
initiatief tot verdere acties kan uitblijven.  
 
Ten aanzien van de optie bindende wetgeving 
neemt ze een realistisch standpunt in. Ze weet dat 
een bindende wetgeving op dit ogenblik niet 
haalbaar is in alle lidstaten. Als men daarvoor 
kiest, moet men misschien wachten tot 2012. Men 
mag de landen die nu al goed bezig zijn, niet 
afremmen. Bovendien zijn een aantal nieuwere 
lidstaten misschien nog niet helemaal klaar voor 
een algemeen rookverbod.  
 
Mevrouw Bollars besluit dat een algemeen 
wettelijk rookverbod, gebaseerd op de 
aanbevelingen van de Europese Commissie of de 
Raad van Ministers, het breedste beleid is, dat ook 
het voordeligst is voor Vlaanderen.  

3. Uiteenzetting door de heer Jan De Haes, 
voorzitter van de federatie Ho.Re.Ca. 
Vlaanderen  

De heer Jan De Haes verduidelijkt dat de federatie 
Ho.Re.Ca. Vlaanderen de horecaondernemers in 
Vlaanderen groepeert. In de missieverklaring, die 
de federatie een aantal jaren geleden aannam, staat 
dat ze de belangen wil behartigen van de 
horecabedrijven die bereid zijn zich te 
ontwikkelen tot professionele ondernemingen. 
Daarbij staan, waarbij naast hoogstaande 
kwaliteitsnormen, klantgerichtheid en rentabiliteit, 
ook het sociaal en ethisch ondernemen centraal.  
 
Twee aspecten zijn van belang geweest bij de 
uiteindelijke standpuntbepaling van de federatie. 
Het eerste is duurzaamheid en verantwoord 
ondernemerschap. Het tweede is de bereidheid om 
zich te ontwikkelen, wat impliciet een traject 
inhoudt. In dat traject spelen maatschappelijke 
integratie, gezondheid, duurzaamheid, 
economische rentabiliteit en sociale 
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verantwoordelijkheid een rol. Op dit ogenblik zijn 
er in de sector een massa kleine ondernemers, die 
van heel ver komen en nog een heel lange weg te 
gaan hebben. 
 
Ho.Re.Ca. Vlaanderen is ook een organisatie van 
uitbaters die convivialiteit verkopen. Ook genieten 
hoort daarbij. Tot voor kort zat roken in de 
genotsfeer; voor sommigen is dat trouwens nog 
het geval. Voor Ho.Re.Ca. Vlaanderen gaat het 
debat daarom ook over lifestyle. Daar moet de 
verandering beginnen. Ho.Re.Ca. Vlaanderen 
vormt als organisatie van uitbaters ook een 
medium voor het implementeren van een 
gezondheidspolitiek. De uitbaters moeten de 
eventuele economische gevolgen daarvan dragen. 
Ze hebben echter geen politionele bevoegdheid. 
Bovendien kan de horeca-sector zijn 
maatschappelijke rol alleen vervullen als hij 
voldoende overlevingskracht heeft.   
In verband met de rookregels in de horeca merkt 
hij op dat de sector enkele jaren geleden, toen het 
debat startte, niet om verdere rookregels vroeg. De 
raad van bestuur van Ho.Re.Ca. Vlaanderen 
oordeelde toen dat dit een kwestie was van 
verantwoordelijkheidszin bij de uitbater. Hij 
moest uitmaken hoe hij zijn klanten zou 
benaderen. Ho.Re.Ca. Vlaanderen heeft lang 
gepleit voor een betere toepassing van de be-
staande regels.   
Toen minister Demotte Ho.Re.Ca. Vlaanderen 
uitnodigde om in het debat te stappen, wist men 
hoe laat het was. Indien men niet op die 
uitnodiging zou ingaan, zou men helemaal niets te 
vertellen hebben. De federatie wilde niet aan de 
kant blijven staan. Als er dan toch regels moesten 
komen, dan stelde de sector zich tot doel om de 
roker niet te verliezen als klant. Ho.Re.Ca. 
Vlaanderen voert geen debat over het roken maar 
wil de roker als klant behouden. Daarom vroeg 
men de minister om in trajecten te denken. Men 
vroeg om te kiezen voor een reglementering met 
een zo groot mogelijk draagvlak en een zo groot 
mogelijke groep werknemers. Men vroeg verder 
de meest kwetsbaren in de sector te vrijwaren en 
hun de tijd te geven om zich aan te passen aan de 
lifestyleveranderingen.  
 
Binnen deze sector is de toestand in veel gevallen 
enorm belabberd. Dat is natuurlijk een ander 
debat. Elk traject, of het nu met gezondheid of met 
fiscaliteit te maken heeft, moet echter impliceren 
dat er aan het einde van de rit nog een 
horecasector overblijft. Binnen de sector was men 
vooral bezorgd over een mogelijk omzetverlies. 
Bij een problematische rentabiliteit heeft dat een 

andere betekenis dan bij het invoeren van het 
rookverbod in Ierland, op een ogenblik van 
nulwerkloosheid en hoogconjunctuur.  
 
Het debat hierover liep hoog op, ook binnen de 
eigen rangen van Ho.Re.Ca. Vlaanderen. Na jaren 
van interne discussie op de verschillende niveaus 
– lokaal, provinciaal en regionaal – kwam men 
echter tot een compromis. Dat compromis 
impliceert de optie van de rookkamer, onder 
bepaalde voorwaarden. Ho.Re.Ca. Vlaanderen 
heeft ook gepleit voor een scheiding binnen de 
sector in plaats van de vroegere scheiding binnen 
de horecazaak.  
 
De sector was vooral bezorgd om een mogelijke 
verschuiving van een deel van de klanten naar een 
plaats buiten de sector. Vandaag zegt men dat het 
thuisroken niet toeneemt door een algemeen 
rookverbod. In Ierland is de thuisconsumptie van 
bieren echter wel drastisch gestegen in de eerste 
jaren na de invoering van het algehele rookverbod, 
terwijl de consumptie ervan dramatisch zakte in de 
drankgelegenheden.  
 
Het is niet gemakkelijk om onderlinge 
verschuivingen binnen de sector tegen te gaan. De 
eerste moeilijkheid is die van de definitie: wat is 
een drankgelegenheid en wat is een 
eetgelegenheid? Vrijwel geen enkele wetgeving 
biedt hiervoor een goede basis. Zo is de idee 
ontstaan van de procentregel. Die is niet zo idioot 
als hij vandaag vaak wordt voorgesteld. Dan moet 
iedereen echter duidelijk een kant kiezen. Wie 
morgen reclame maakt voor een zaak waarin men 
kan eten en roken, heeft overmorgen een probleem 
met zijn boekhouding. Men kan dat een tijdlang 
camoufleren met horeca-eigen technieken, maar 
op een bepaald moment loopt dat toch strop.  
 
Ho.Re.Ca. Vlaanderen is er zich terdege van 
bewust dat er grensfricties zouden zijn, en ook dat 
er nog cowboys zijn in de sector. Op het laatste 
moment werd namelijk aan de volumebeperking 
nog de mogelijkheid van een 
assortimentbeperking toegevoegd. Daardoor zijn 
de regels vandaag redelijk ingewikkeld. Ho.Re.Ca. 
Vlaanderen heeft geprobeerd haar 
verantwoordelijkheid te nemen. Ze heeft enorm 
veel geïnvesteerd in het informeren van uitbaters 
en klanten. Daarom is men ook zo benieuwd naar 
de cijfers, meer bepaald de eerste kwartaalcijfers 
van de btw. In de pers worden getallen genoemd. 
De oproep van de federatie aan de uitbaters om 
zelf cijfers te bezorgen wordt echter niet vlot 
beantwoord.   
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De spreker lanceert een oproep voor stabiliteit in 
de regelgeving. Goede acceptatie en sluitende 
implementatie zijn alleen mogelijk als de 
uitbaters, die zich moeten schikken naar de regels, 
weten dat die regels voor een tijdje zullen gelden. 
Het is daarom dat Ho.Re.Ca. Vlaanderen vraagt 
om rechtszekerheid. Om diezelfde reden is 
Ho.Re.Ca. Vlaanderen ook geen voorstander van 
een Europese interventie, net zo min als de 
Europese zusterorganisaties. Dat zou de 
onzekerheid alleen maar doen toenemen.  

4. Uiteenzetting door professor emeritus Roger 
Blanpain, hoogleraar Arbeidsrecht 

Professor Roger Blanpain erkent dat het gaat om 
een moeilijk dossier, niet omdat de feiten 
onduidelijk zouden zijn – die zijn bekend: het 
aantal doden is afgrijselijk en schandelijk – maar 
omdat de sterke lobbymachine van de 
tabaksindustrie de zaken vertroebelt. Deze lobby 
gaat al decennia gewetenloos te werk en spendeert 
daarbij enorme middelen.  
 
Tabak is een vergif en een ramp voor de 
gezondheid. De cijfers blijven alarmerend, ook de 
meest recente. De spreker verwijst naar de US 
Surgeon General’s Report van juni 2006, waaruit 
blijkt hoeveel mensen er sterven ten gevolge van 
passief roken, ook in de horeca.  
 
Uit een onderzoek van de KULeuven over 
tandbederf bij drie- en vijfjarige kinderen is 
gebleken dat dertig percent van de ouders roken in 
het bijzijn van de kinderen. Daardoor hadden die 
kinderen driemaal zoveel kans op tandbederf dan 
kinderen van ouders die niet roken. De WGO zegt 
dat wereldwijd 700 miljoen kinderen aan passief 
roken worden blootgesteld. Tabak is een 
vermijdbare oorzaak van dood, lijden en handicap. 
Toch stelt men vast dat het voorlichtings- en 
afschrikkingsbeleid tot nu toe niet werkt. 
Professor Blanpain stelt dat men eerst moet 
onderzoeken waarom een dergelijk beleid niet 
werkt vooraleer men beslist om zich daartoe te 
beperken. Men moet eerst weten of dat beleid wel 
voldoende is.   
Tabak is ook een ramp voor natuur en milieu. Tot 
nog toe werd aan dat aspect te weinig aandacht 
besteed. Tabak is namelijk een delicate plant die 
veel hulp nodig heeft, meer bepaald van 
pesticiden. Op het internet vindt men gemakkelijk 
cijfers over dat intensieve pesticidengebruik: het 
gaat om miljoenen kilo’s. Dat draagt onder meer 
bij tot een genetische selectie van vliegen en 

muggen die de bestrijding van malaria 
bemoeilijkt.  
 
Door de absorptie van nicotine in hun huid, lijden 
tabakstelers aan de groene tabaksziekte waarvan 
het ziektebeeld onder meer bestaat uit braken en 
hartstoornissen. Niet minder dan 41 percent van 
de migrerende tabakstelers in Noord-Carolina 
krijgt deze ziekte minstens eenmaal in de periode 
van de oogst.  
 
Rondom cafés en restaurants liggen de 
sigarettenpeuken op straat. Tijdens de 
internationale dag voor het schoonmaken van 
kusten en rivieren werden 1,922 miljard peuken 
weggehaald. Sigarettenfilters zijn zo goed 
gemaakt dat ze minstens 18 maanden meegaan, 
waardoor de nicotine langzaam maar zeker de 
grond kan insijpelen.   
Professor Blanpain besluit dat tabak geen enkele 
maatschappelijke toegevoegde waarde heeft. 
Tabak is dodelijk voor mens en natuur. Het is nog 
steeds de belangrijkste vermijdbare oorzaak van 
ziekte, handicap en vroegtijdige sterfte. De vraag 
is dan: wat moeten we doen en op welke manier?  
 
Hij stelt dat men op korte termijn moet 
onderzoeken wat het effect is van de 
bewustmakingscampagnes rond de 
gezondheidsgevolgen van tabak. Heeft de 
afschrikking wel een effect? Waarom beginnen 
jongeren nog steeds met roken, ondanks de 
antitabaksreclame?   
Verder is er een kosten-batenanalyse nodig die de 
bijkomende maatschappelijke kosten van zieke 
rokers ouder dan vijftig afweegt tegen de 
besparing door hun vroegtijdige dood.  
 
Met het rookverbod in ondernemingen heeft men 
volgens hem goed gescoord. De mensen zijn daar 
erg tevreden mee. Hetzelfde geldt voor scholen en 
restaurants. Hij pleit voor een uitbreiding naar de 
horeca. In de horeca sterven bij ons nog altijd 500 
mensen per jaar door passief roken. De 
werknemers in dergelijke ondernemingen hebben 
nochtans even veel recht om in een gezonde 
omgeving hun brood te verdienen.  
 
Vervolgens komt hij terug op het gegeven dat 
blijkbaar 30 percent van de ouders in Vlaanderen 
roken. De leefregel moet volgens hem zijn dat 
ouders niet roken in aanwezigheid van hun 
kinderen. Een kind heeft recht op gezonde lucht. 
Hij verwijst daarbij naar artikel 19 van het 
Kinderrechtenverdrag  van 1989, dat ook door 
België en Vlaanderen werd geratificeerd. Hij 
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waarschuwt voor de dag dat er processen zullen 
worden gevoerd tegen de overheid omdat die 
onvoldoende maatregelen heeft genomen om het 
toebrengen van gezondheidsschade aan kinderen 
te voorkomen.  
 
Een kinderspecialist aan de Leuvense universiteit 
noemde het roken door zwangere vrouwen 
crimineel. Daarom mag men zich niet beperken tot 
mededelingen op televisie. Kind en Gezin moet 
erover waken dat kinderen niet blootgesteld 
worden aan passief roken. Hij herinnert aan het 
geval van een zesjarig jongetje in Londen, bij wie 
een schoolgeneeskundig onderzoek uitwees dat 
zijn longen zwart waren. Dergelijke zaken moeten 
voorkomen worden. Aan ouders die manifest 
roken in het bijzijn van hun kinderen, moet 
worden gevraagd om naar een praktijkstage te 
gaan. Eventueel moeten werkstraffen worden 
opgelegd. Als het gaat om de gezondheid van 
kinderen, is dat volgens hem niet overdreven. 
Sommige kinderen horen slecht, hebben astma, 
lopende ogen of hartproblemen ten gevolge van 
passief roken.   
Verder moet het rookafval worden bestreden. 
Peuken op de grond gooien moet verboden 
worden. Het gemeentereglement van Elsene legt 
bijvoorbeeld een boete van 250 euro op aan wie 
daarop betrapt wordt. De vervuiler moet betalen. 
Daarom moet de tabaksindustrie betalen voor het 
bijeenvegen van de peuken door de 
gemeentediensten. Men zou ook moeten opleggen 
dat bij elk pakje sigaretten een peukenbakje moet 
worden geleverd in milieuvriendelijk en brandvrij 
materiaal om er het vuil in te stoppen en om dit 
naderhand in een vuilnisbak te gooien.  
 
Hij is ook voorstander van eede uitbreiding van de 
campagne voor het ethisch beleggen. Wie belegt 
in tabak, belegt in de belangrijkste vrijwillige 
doodsoorzaak bij de mens.  
 
Op dit moment zijn er volgens de WGO vijf 
miljoen doden per jaar door tabak. Als de situatie 
niet verbetert, zijn dat er binnen tien tot vijftien 
jaar vijftien miljoen. Willen we dat op ons 
geweten hebben? Als het actieve gebruik niet 
drastisch daalt, zullen we moeten overgaan tot een 
wereldwijd verbod op de verkoop van tabak.  
 
Elk niveau dient zijn rol te spelen. Op 
internationaal niveau is er het antitabaksverdrag 
van de WGO. Op Europees niveau moeten alle 
registers worden bespeeld. Professor Blanpain 
benadrukt dat hijzelf voorstander is van bindende 
maatregelen. Gezondheid op het werk kan 

geregeld worden met een gekwalificeerde 
meerderheid. De WGO slaagde erin om unaniem 
beslissingen te nemen, ondanks de dreigementen 
van de tabakslobby aan het adres van de VS en 
Duitsland inzake werkgelegenheid. Dat moet dus 
ook in Europa mogelijk zijn.  
 
Men moet de sociale partners consulteren, maar 
men moet hen niet vragen om afspraken te maken. 
Het verleden bewees dat zij daartoe niet in staat 
zijn. Het VBO zit immers totaal in de greep van 
de tabakslobby. Bij de vakbondsleiders zijn er 
twee groepen: sommigen roken, anderen niet. 
Verder is er ook een passende handhaving nodig.  
 
Professor Blanpain besluit dat het om een zeer 
ernstig probleem gaat. Persoonlijk heeft hij er 
geen last van, omdat hij de plaatsen waar gerookt 
wordt kan mijden. Er zijn echter miljoenen 
mensen die tegen hun wil moeten meeroken, 
onder meer kinderen, werknemers, 
horecapersoneel. Daarom hoopt hij dat de 
commissie de moed heeft om maatregelen te 
nemen.  

5. Bespreking  

Mevrouw Vera Jans vindt het cijfer van 79.000 
doden – in Europa – ten gevolge van passief roken 
markant. Ze wil weten of men ook beschikt over 
cijfers voor Vlaanderen of België. Bovendien wil 
ze meer vernemen over de manier waarop dit 
wetenschappelijk werd vastgesteld.  
 
In de uiteenzetting van de heer Erginel werd 
gesproken over bepaalde doelgroepen. De meeste 
rokers zijn mensen met een lage opleiding, een 
laag inkomen of een beroep met laag aanzien. 
Moet men dan niet dringend een strikt 
doelgroepenbeleid voeren in de plaats van een 
brede preventiecampagne?  
 
Uit het Groenboek blijkt dat een algemeen 
rookverbod leidt tot een afname van het aantal 
rokers. Italië en Noorwegen waren daarvan de 
duidelijkste voorbeelden. Daartegenover staat dat 
Vlaanderen een traditie heeft van preventie en van 
verschillende strategieën, die evenwel nog altijd 
niet het gewenste effect hebben. Werd in het kader 
van het Groenboek ook onderzocht hoe de 
preventie haar doel kan bereiken, op korte, 
middellange of lange termijn? Het thema van het 
passief roken leeft nog altijd niet echt in 
Vlaanderen, ook al benadrukken heel wat 
campagnes van Kind en Gezin dat roken ongezond 
is voor aanstaande moeders. Hetzelfde geldt voor 
de campagnes van het Vlaams Instituut voor 
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Gezondheidspromotie (VIG) en van de Vereniging 
voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD). 
Hoe komt dat al die mediacampagnes niet het 
gewenste effect hebben? Is een algemeen verbod 
echt de enige oplossing op korte termijn?  
 
Aan het adres van professor Blanpain merkt ze op 
dat men moeilijk bij elke ouder kan controleren of 
hij rookt in het bijzijn van kinderen. Ze 
veronderstelt dat er wellicht nog heel wat 
sensibiliseringswerk nodig is. 
 
De heer Bart Caron is het eens met de 
opmerkingen over informatie en preventie. In 
dergelijke aangelegenheden hecht hij veel belang 
aan het onderscheid tussen de private en de 
publieke sfeer. Het gebruik van genotsmiddelen is 
volgens hem een eigen keuze, voor zover dat 
gebeurt in de privésfeer. Op publieke plaatsen 
interfereert men echter met andermans leven. Daar 
mag de overheid beperkende maatregelen 
opleggen om te voorkomen dat anderen gehinderd 
worden. Hij verwijst daarbij naar het 
alcoholgebruik, dat net zo goed gevaarlijk is. 
Binnen dat kader is hij gewonnen voor een strenge 
rookregelgeving op plaatsen waar men andere 
mensen hindert, in de breedst mogelijke betekenis. 
 
Aan de vertegenwoordiger van de horecasector 
vraagt hij of het klopt dat het concurrentiële 
nadeel verdwijnt als men nergens meer mag roken 
en de lat dus gelijk ligt voor iedereen.  
 
In het jeugdwerk mag – terecht – niet gerookt 
worden. Op sommige plaatsen lopen de 
jeugdhuizen echter leeg ten voordele van 
jeugdcafés waar zestienjarigen wel mogen roken. 
Dat is een vreemde kronkel in de wetgeving. Op 
die manier gaan de pedagogische inspanningen 
verloren. Men kan  er moeilijk voor pleiten om het 
roken in de jeugdhuizen voortaan weer toe te 
staan. Gedogen is nog iets anders. Zou men er niet 
beter aan doen het roken in alle gesloten openbare 
ruimten gewoon te verbieden?  
 
Hij merkt terloops op dat men op dat vlak van ver 
komt. Vijf jaar geleden werd er bijvoorbeeld nog 
gerookt in bioscopen, in de gangen van scholen en 
zelfs in commissievergaderingen.  
 
Volgens hem heeft de heer Blanpain eerder als een 
profeet dan als een professor gesproken. 
Sommigen pleiten ervoor om de terugbetaling van 
de verzorging in de sociale zekerheid en de 
ziekteverzekering afhankelijk te maken van de 
gezondheidsrisico’s die men neemt. Dat is nu al 

het geval in de privé-sector. De prijs van een 
hypotheeklening is onder meer daarvan 
afhankelijk. Ziet professor Blanpain dat als een 
mogelijkheid om een gezonde levenswijze te 
stimuleren?  
 
Mevrouw Vera Van der Borght zegt dat iedereen 
overtuigd is van het belang van de maatregelen en 
van hun effect. Ze kijkt uit naar de evaluatie 
ervan. Ze betreurt dat de reikwijdte en de aard van 
de regelgeving in de verschillende lidstaten sterk 
uiteenlopen. De Europese beleidsmakers zijn 
verantwoordelijk voor een betere afstemming. 
Hadden zij niet beter eerst alle lidstaten op één lijn 
gebracht en dan pas, op hetzelfde moment, in alle 
landen gelijkaardige wetten laten goedkeuren? 
 
De discrepanties in de Belgische wetgeving zijn 
volgens haar absurd. Kantines van sportclubs en 
jeugdhuizen zien hun klanten verdwijnen naar 
cafés waar wel gerookt mag worden. In pizzeria’s 
mag worden gerookt, maar in andere horecazaken 
niet. Sommige horecazaken hebben financiële 
inspanningen geleverd om een deel van hun zaak 
af te bakenen voor rokers. Rokers willen echter 
niet van de rest van het gezelschap afgezonderd 
worden. Bovendien gaan ze liever naar een café 
waar ze ook een versnapering kunnen eten. Is een 
algemeen rookverbod voor de hele sector dan niet 
beter? 
 
Het rookverbod is moeilijk te controleren. Kan 
een werkgever bijvoorbeeld optreden tegen een 
werknemer die toch rookt op de werkvloer?  
 
De heer Tom Dehaene is een antiroker die ook 
nooit gerookt heeft. Werkstraffen gaan hem echter 
iets te ver.  
 
Hij is er niet van overtuigd dat minder roken 
minder schadelijk is. Hij heeft gehoord dat de 
schade bij een lichte roker niet aanzienlijk 
verschilt van die bij een zware roker. Hij beseft 
wel dat minder roken misschien een eerste stap is 
naar stoppen.  
Er is al een kosten-batenanalyse gebeurd. Een 
roker kost de maatschappij drie maal meer dan de 
inkomsten die hij binnenbrengt via de taksen op 
sigaretten. Hij is vooral geïnteresseerd in 
eventuele besparingen in de gezondheidszorg. Hij 
heeft alle begrip voor de bezorgdheid van de 
horecasector over een mogelijk verlies van 
klanten. Als een rookverbod besparingen oplevert 
in de gezondheidszorg, kan de moeilijke periode 
voor de horeca misschien draaglijk worden 
gemaakt met een of andere subsidie. In Ierland is 
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gebleken dat er in de eerste periode na een 
rookverbod een aantal klanten wegblijven, maar 
dat het aantal bezoekers na enige maanden terug 
op peil is. Dat wordt bevestigd door een studie. 
Uit diezelfde studie bleek trouwens ook dat de 
sigarettengeur nu is vervangen door lijfgeuren.  
 
De federatie Ho.Re.Ca Vlaanderen pleit voor een 
traject, maar ook voor rechtszekerheid. Zijn beide 
zaken niet in tegenspraak met elkaar? Bij een 
stapsgewijze aanpak is rechtszekerheid namelijk 
onmogelijk omdat de volgende stap nog niet 
duidelijk is.  
 
De heer Erdem Erginel zegt dat men met dit 
groenboek ideeën van de verschillende 
belanghebbenden wil verzamelen om het Europese 
beleid daarop te baseren. Roken is immers een 
complex sociaaleconomisch gezondheidsprobleem 
dat ook complexe maatregelen vergt. Het komt 
erop aan samen te werken om de gezondheid van 
de Europeanen te verbeteren.  
 
Het gaat om een belangrijk onderwerp. Alle 
suggesties verdienen de aandacht van de Europese 
Commissie. Een van de opmerkingen is dat de 
maatregelen een impact hebben op de minder-
geprivilegieerde groepen. Dat is een belangrijk 
commentaar dat zeker overgemaakt moet worden 
aan de Europese Commissie. 
 
Het cijfer van 79.000 doden door passief roken 
komt uit de studie ‘Lifting the smokescreen, 10 
reasons for a smokefree Europe’ voorbereid door 
het zogenaamde Rookvrije Partnerschap, dat 
bestaat uit de European Respiratory Society, het 
Institut National du Cancer, de Cancer Research 
UK en het European Heart Network. In maart 
werd het rapport gelanceerd in het Europees 
Parlement en op de dertiende wereldconferentie 
over tabak en gezondheid heeft het de prijs voor 
het beste rookvrij onderzoek gewonnen. 
 
Dit waardevolle wetenschappelijk rapport werd 
nog niet in vraag gesteld. Het berekent het aantal 
doden door hartziekte, hartaanval, longkanker en 
bepaalde andere respiratoire aandoeningen, 
veroorzaakt door roken. In dat cijfer zijn de 
kindersterfte en de volwassen slachtoffers van 
andere ziekten die verband houden met passief 
roken, niet inbegrepen. De methodologie is 
complex en de details gaan het kader van deze 
uiteenzetting te buiten. In het cijfer van 79.000 
zitten ook de rokers, die zelf het slachtoffer 
worden van passief roken. Het aantal Europeanen 
dat jaarlijks overlijdt aan passief roken en dat zelf 

niet rookt, bedraagt 19.000.  
 
Een volledig Europees rookverbod zal niet in alle 
lidstaten goed onthaald worden. De Europese 
Commissie wil in de eerste plaats resultaten 
boeken door dialoog en consensus. De 
wetgevende optie bestaat, maar de Europese 
Commissie wil eerst de andere werkwijzen 
uitputten.   
Elk Europees wetgevend initiatief legt minimale 
regels op. Elke lidstaat kan bijkomende eisen 
stellen om aldus een betere bescherming te 
garanderen aan zijn inwoners. Na de evaluatie van 
het groenboek, na afloop van de 
consultatieperiode op 1 juni, zullen de knopen 
worden doorgehakt.  
 
Mevrouw Caroline Bollars zegt dat de Europese 
cijfers over het aantal doden door passief roken 
wetenschappelijk onderbouwd zijn. Er zijn ook 
Belgische cijfers, namelijk 2000 slachtoffers per 
jaar, waarvan 500 werknemers van de 
horecasector.  
 
Passief roken wordt niet alleen veroorzaakt door 
de uitgeademde tabaksrook maar ook door de 
zijstroom van de sigaret, dus de rook van de 
verbranding. Vooral dat laatste is enorm 
schadelijk. Deze rook is immers niet gefilterd. 
Precies omdat het zo schadelijk is, kunnen een 
aantal effecten heel gemakkelijk gemeten worden. 
De schade van het passief roken kan bepaald 
worden door een ademtest, door de meting van het 
CO-gehalte in het bloed, door het bepalen van de 
schade aan de longen en door een analyse van de 
urine. In het bloed en de urine van pasgeboren 
baby’s met rokende moeders werden bijvoorbeeld 
derivaten van nicotine gevonden.  
 
Er zijn inderdaad kwetsbare doelgroepen die 
moeilijk te bereiken zijn. De werkgroep Tabak 
heeft per doelgroep nagegaan welke interventies 
effectief zijn. Het VIG is van plan om volgend 
jaar initiatieven te nemen voor de meest kwetsbare 
doelgroep. Uit onderzoek is gebleken dat het niet 
helpt om hen een vermanend vingertje voor te 
houden. In Nederland werd de doelgroep gevraagd 
om even te stoppen met roken. Dat werkte beter. 
Het VIG heeft via gedragsmodellen een 
determinerende factor gevonden. Op basis daarvan 
zal het maatregelen nemen.  
 
Een tweede werkwijze heeft betrekking op de 
wedstrijd Rookvrije Klassen. Tot nog toe slaat 
deze wedstrijd niet aan in het beroepsonderwijs. 
Nu heeft het VIG van Europa de kans gekregen 
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om de regels aan te passen zodat de wedstrijd ook 
in het beroepsonderwijs gelanceerd kan worden. 
Maatregelen vergen echter middelen.  
 
Het tabaksbeleid steunt op drie pijlers: preventie, 
regelgeving en controle. Een campagne moet 
beoordeeld worden binnen dat geheel. Als het 
beleid verandert, moet dat ook een effect hebben 
op de campagnes. De gevaren van passief roken 
zijn in Vlaanderen nog niet algemeen bekend. Er 
waren immers jaren nodig om de schadelijkheid 
ervan wetenschappelijk te bepalen. Nu zijn de 
nadelen van passief roken wetenschappelijk 
bewezen. De WGO neemt het probleem ernstig. 
Binnen een paar jaar zal het probleem bekend zijn 
in Vlaanderen. Om het wereldkundig te maken 
werkt het VIG samen met ziekenfondsen, Kind en 
Gezin en andere organisaties.  
 
Professor Roger Blanpain heeft moeite met de 
verwijzing naar de lagere sociaaleconomische 
klasse. Het rookverbod in het Europees Parlement 
is bijvoorbeeld geschrapt omdat de Europese 
parlementsleden gewoon bleven roken.  
 
Hij is graag een profeet. In 1963 zei hij dat 
kinderen in de sport niet verkocht mochten 
worden. Het heeft nog tot 1996 geduurd vooraleer 
een decreet van minister Luc Martens dat heeft 
verboden.   
Het is duidelijk dat passief roken wel degelijk vele 
mensen ongerust maakt. Toen hij enkele jaren 
geleden samen met enkele geneesheren een 
persconferentie hield in de Koninklijke Academie, 
heeft hij daarover enorm veel e-mails gekregen, 
onder meer van werknemers en van zwangere 
vrouwen. Zijn boekje ‘Passief roken, de zachte 
moordenaar’, dat nu aan een klein prijsje bij De 
Slegte te verkrijgen is, begint met een overzicht 
van die e-mails. Tien percent van de bevolking 
heeft astma. Zij kunnen niet naar vergaderingen 
gaan omdat er gerookt wordt. Zij hebben geen 
sociaal leven. Iemand die rookt, is verslaafd. De 
negatieve gevolgen kunnen hem niet schelen 
zolang hij maar de nicotine binnenkrijgt die hij 
nodig heeft. Dat is zijn eigen keuze. Het absolute 
minimum is echter dat men niet rookt in 
aanwezigheid van anderen die het niet wensten. 
Een heleboel groepen, onder meer kinderen en 
werknemers, zijn echter te zwak om daar tegenin 
te gaan.  
 
De maatschappelijke kosten van roken zijn 
driemaal zo hoog als de inkomsten uit taksen. 
Afschrikkende maatregelen helpen niet, want 
rokers zijn verslaafd. Daarom zou het goed zijn 

om de kosten precies te berekenen. Dan kan men 
nagaan of het toch niet goed zou zijn de rokers 
daarvoor te laten opdraaien. Hij wil het antwoord 
op die vraag in het midden laten. 
 
Na twintig of dertig minuten roken, begint de 
halsslagader op te zwellen. Het is dus niet zo dat 
minder roken minder schadelijk is, de minste 
inhalatie is schadelijk. Dat blijkt ook uit het boek 
van professor Bo Coolsaet.  
 
De spreker denkt dat ouders moeten worden 
gecontroleerd. Dat kan via Kind en Gezin, dat met 
de ouders kan praten. Het is evident dat kinderen 
met zwarte longen geholpen moeten worden. 
Iedereen heeft recht op een menswaardig leven. 
 
De professor merkt nogmaals op dat ook het 
milieu zwaar te lijden heeft onder het roken, met 
name door het wegwerpen van peuken. Met de 
opbrengst van de besparingen in de 
gezondheidssector kan de horecasector eventueel 
worden ondersteund. Voor professor Blanpain 
blijft gezondheid evenwel het hoogste goed.  
 
De heer Jan De Haes stelt dat de horeca er alle 
belang bij heeft dat klanten zo lang mogelijk 
blijven terugkomen. Daarom heeft de federatie 
jaren geleden al samengewerkt met de VAD om 
de professionele aanpak van de horecasector op te 
krikken.  
 
De verschuiving van de consumptie gaat volgens 
de heer De Haes niet louter naar thuisverbruik. Na 
de afschaffing van de fiscale aftrek van btw-
bonnen was er ook een verschuiving naar 
bedrijfsrestaurants. Die verschuiving is definitief, 
ook al zou men de fiscale aftrek opnieuw 
invoeren. De inspanningen om cafébazen degelijk 
op te leiden zijn tevergeefs als er telkens nieuwe 
kapers op de kust getolereerd worden, zoals 
nachtwinkels of organisatoren van party’s. 
 
Bij de aanvang van het debat over een 
totaalverbod op roken of een rookverbod met twee 
sporen, was er volgens hem geen beleid voor de 
cafés en dat is er nog steeds niet.  
 
Hij beaamt dat er ongelijkheid is binnen de 
horeca. Het voorbeeld van de pizzeria is verkeerd 
gekozen. Het KB gaat uit van een vrijstelling voor 
drankgelegenheden en dat slaat op gelegenheden 
waar hoofdzakelijk en permanent dranken worden 
aangeboden. Wie bepaalde elementen van het KB 
probeert te ontwijken, begeeft zich op andere 
vlakken altijd in de illegaliteit. 
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Hij geeft grif toe dat er onduidelijkheid is over het 
KB. Deze onduidelijkheid is mede te wijten aan 
het feit dat er op het allerlaatste moment nog aan 
het KB is gesleuteld. Er werd bijvoorbeeld een 
lijst van toegelaten gerechten toegevoegd. Deze 
lijst bestond trouwens al langer. Ze bepaalde ook 
of men al dan niet btw-bonnen kon uitschrijven en 
of er een vestigingswet gold. De invoering van de 
optie volumebeperking of assortimentsbeperking 
zaait verwarring in de sector. De volumebeperking 
had nochtans een stimulerend effect kunnen 
hebben om een bepaalde keuze te maken. In het 
oorspronkelijke KB waren andere 
controlemaatregelen opgenomen die er in extremis 
nog zijn uitgelicht, ten voordele van de verklaring 
op eer. 
 
Volgens de heer De Haes is er absoluut geen 
contradictie tussen traject en rechtszekerheid. De 
horeca wil echter wel weten wat de volgende stap 
in het traject zal zijn en wanneer die komt. 
Sommige restaurants willen bijvoorbeeld een 
rookkamer inrichten, maar doen dat niet omdat er 
geruchten zijn dat de regelgeving zal veranderen. 
Dan zullen deze investeringen verloren zijn.  
 
Hij merkt op dat er iets niet klopt met de definitie 
van de sportruimte. Daar komt men immers samen 
om te sporten. De horecasector heeft het ook 
moeilijk met de verwijzing naar de jeugdhuizen. 
Dat zijn volgens de sector namelijk geen cafés.  
 
Mevrouw Caroline Bollars licht toe dat men heeft 
geprobeerd om met een aantal jeugdhuizen in 
Vlaanderen een rookvrij beleid uit te stippelen. In 
eerste instantie waren bepaalde koepelorganisaties 
niet bereid om een algemeen rookverbod te 
steunen. Bepaalde jeugdhuizen wilden immers een 
sterkedrankvergunning aanvragen bij de 
gemeente. Dat kan, al hoopt ze dat deze 
jeugdhuizen dat niet zullen doen. Met de 
betrokken jeugdhuizen was er beslist om via een 
stappenplan een rookvrij beleid in te voeren. Dat 
zou hen ook de mogelijkheid bieden dit zelf aan 
hun publiek door te geven. Er is evenwel controle 
uitgevoerd, met als conclusie dat de lokalen 
meteen rookvrij moesten worden. De jongeren 
interpreteren dit alsof ze geen zeg meer zouden 
hebben om dingen op hun eigen manier te doen. 
Zodoende gaan ze maar naar het café in plaats van 
naar het jeugdhuis. Er klopt iets niet met de 
huidige wetgeving. Daar moet volgens haar 
dringend iets aan gedaan worden.   
De volumebeperking op zich kan ze begrijpen. Ze 
vraagt zich wel af hoe dat te rijmen is met het feit 

dat jeugdhuizen een sterkedrankvergunning 
kunnen aanvragen. Bij de diverse 
overheidsinstanties en bij de kabinetten krijgt ze 
evenmin een eenduidig antwoord. Ze vindt het 
zeer moeilijk om uit te leggen dat er geen frieten 
of kroketten mogen worden geserveerd, maar wel 
garnaalkroketten. Dat staat letterlijk in de 
wetgeving. Ze vindt dat absurd. Er is geen weg 
terug van het traject naar het algemeen 
rookverbod. De vraag is vooral wanneer het 
algemeen rookverbod moet worden ingevoerd.  
 
Minister Inge Vervotte wil graag meer inzicht in 
de visie van de horeca. Er zijn de uitdrukkelijke 
aanbevelingen van de WGO en van de Europese 
Commissie en er is de beleving van de mensen 
zelf. Ze is ervan overtuigd dat er een bepaalde 
doelstelling moet worden geformuleerd met 
afgebakende voorwaarden en met een duidelijke 
timing. Alleen zo kunnen de debatten efficiënt 
worden gevoerd en zal de sector voorbereid zijn 
op de veranderende omgeving. 
 
De minister vraagt aan professor Blanpain of men 
al bezig is met het uitwerken van een wetgevend 
kader rond de implicaties voor onder meer ouders 
en werkgevers. Bij hen wordt immers een grote 
verantwoordelijkheid gelegd. De minister wil 
weten of er gedacht wordt aan juridische 
aansprakelijkheid voor de ouders. Er lopen al 
sensibiliseringsacties via Kind en Gezin, ook ten 
aanzien van zwangere vrouwen. Ze vraagt zich af 
of men ter zake verder wil gaan.  
 
De heer Bart Caron begrijpt dat een groot 
paracommercieel circuit aan de bestaanszekerheid 
van de horeca  zou knagen. Bij de jeugdhuizen 
gaat het echter niet alleen om het roken. Hij roept 
de horecasector op om de jeugdhuizen als partner 
te zien en niet als concurrenten. Mensen die in 
groep met elkaar leren omgaan, bezoeken samen 
ook horecazaken.  
 
Hij stelt vast dat de horeca pleit voor 
rechtszekerheid. Hij deelt de bezorgdheid om de 
inkomsten van de horeca. De vraag is inderdaad 
hoe lang het nog duurt eer er een algemeen 
rookverbod wordt ingevoerd. Hij vraagt zich dan 
ook af of het niet beter zou zijn de knoop snel 
door te hakken. Zo wordt lastige regelgeving op 
zijn Belgisch vermeden en wordt er een rechte lijn 
getrokken. Daarover wil hij graag de mening 
kennen van de heer De Haes.  
 
Mevrouw Elke Roex waarschuwt voor de gevaren 
van een bepaalde manier van redeneren. Roken 
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leidt tot ziekte. Daar zijn oorzaak en gevolg 
duidelijk. Een dergelijke redenering kan echter 
niet in alle omstandigheden worden toegepast. Ze 
verwijst onder meer naar bepaalde aspecten van 
het verkeer, naar zelfmoordpreventie en naar de 
schuldenproblematiek. Dat oorzaak-gevolgdenken 
speelt al bij heel wat privéverzekeringen. 
Verzekeringen worden geweigerd om 
gezondheidsredenen. De betrokkenen worden 
gediscrimineerd. Ze stelt dat de overheid niet 
klakkeloos mag meedoen met deze trend. 
 
De heer Luc Martens, voorzitter merkt op dat de 
horecasector zelf om rechtszekerheid vraagt. 
Tegelijk stappen sommige mensen naar de rechter 
om bepaalde maatregelen te betwisten. Is de 
horecasector daardoor niet zelf verantwoordelijk 
voor de onzekerheid, intern en bij het publiek? De 
situatie is volgens hem vergelijkbaar met de 
leefmilieuproblematiek. Ook daar is er geen direct 
resultaat merkbaar. Dat schept de illusie dat er 
geen gunstige effecten zouden zijn. Dat is volgens 
hem een hindernis om mensen te overtuigen. Het 
is moeilijk een visie te ontwikkelen die ingebed is 
in ruimte en tijd. 
 
Professor  Roger Blanpain stelt dat de juridische 
verantwoordelijkheid van de werkgever voor de 
gezondheid op het werk wordt omschreven in 
artikel 19, paragraaf 2 van de wet op de 
arbeidsovereenkomst van juli 1978. Deze 
juridische verantwoordelijkheid is later uitgebreid 
in de wetgeving op gezondheid en veiligheid op 
het werk. Die verantwoordelijkheid kan aanleiding 
geven tot gerechtelijke procedures en 
schadevergoedingen. In Australië zijn er 
bijvoorbeeld al werkgevers veroordeeld tot 
schadevergoedingen voor passief roken op het 
werk. Ook de horeca is een werkgever. Het is de 
verantwoordelijkheid van de werkgever om erop 
toe te zien dat niemand rookt. Professor Blanpain 
stelt dat de vzw Rookvrij, die hij mee ondersteunt, 
bereid is om de kosten van de procesvoering op 
zich te nemen, om aldus het het recht op een 
rookvrije omgeving te garanderen.  
 
Met betrekking tot de rol van de ouders legt de 
professor uit dat er in 1998 al een proces werd 
ingeleid voor het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens in Straatsburg, op basis van het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
van 1950. Een Duitser vroeg aan de overheid om 
het recht op gezonde lucht te garanderen. Dat 
stond in rechtstreeks verband met het roken. In 
1998 werd deze klacht afgewezen, omdat de 
nadelige gevolgen van passief roken niet bewezen 

werden geacht. Op dit ogenblik liggen deze 
nadelige gevolgen evenwel onweerlegbaar vast. 
Het is niet ondenkbaar dat de kinderen van 
vandaag, later schadevergoeding zullen eisen van 
de overheid omdat deze hen de kans op een 
gezonde en rookvrije leefomgeving heeft ontzegd. 
Hij pleit er niet voor om de ouders het vuur aan de 
schenen te leggen: hij wil dat er goede gesprekken 
worden gevoerd. Dat zou kunnen leiden tot inzicht 
in de situatie. Bij pertinente onwil moet men 
echter een stap verder kunnen gaan. Bo Coolsaet 
stelt in zijn boek dat er te weinig wordt gepraat 
over stoppen met roken. Er is een algemene 
inspanning vereist om veel menselijk leed te 
voorkomen. De spreker benadrukt dat de 
tabaksindustrie – omwille van de gigantische 
winsten – jaren heeft gelogen over de 
gezondheidsimplicaties van roken. Gezondheid is 
het hoogste goed. Daarvoor wil hij vechten tot zijn 
laatste snik. 
 
Mevrouw Vera Van der Borght vraagt aan 
professor Blanpain wat een werkgever kan doen 
tegen een werknemer die de regels overtreedt. Ze 
haalt het voorbeeld aan van een verzorger die op 
de kamer van een bewoner gaat roken. Kan dit 
aanleiding geven tot onmiddellijk ontslag of kan 
de werknemer dit aanvechten bij de 
arbeidsrechtbank? Professor Roger Blanpain 
antwoordt dat sancties wettelijk mogelijk zijn, als 
duidelijk in het arbeidsreglement is opgenomen 
dat roken verboden is. Dat gaat van een waar-
schuwing, over naar huis sturen en niet betalen tot 
de verbreking van de overeenkomst. In dit geval 
vindt de professor dat er een dringende reden is 
voor ontslag. 
 
De heer Jan De Haes erkent dat de sector diffuse 
signalen uitzendt. Er zijn 26.000 horeca-uitbaters 
in Vlaanderen en zij volgen niet allemaal de lijn 
van de federatie.  
 
Wat hij betitelt als paracommercie, is een zeer 
lokaal gegeven dat sterk varieert. Voor restaurants 
gaat het om de kantines van ziekenhuizen en 
administraties die voor het publiek worden 
opengesteld, om zogenaamde eetdagen en zelfs 
om Donnafuiven. Daarop wordt geen enkele 
sociale controle uitgeoefend.  
 
Hij is het ermee eens dat jeugdhuizen een partner 
moeten zijn. Ook de verenigingen die eetfestijnen 
organiseren, worden als partners beschouwd. De 
federatie probeert wel om de lasten voor zijn leden 
te verminderen en om de lusten te verhogen. 
Daartoe wil ze op lokaal vlak een totaalbeleid 
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uitdenken voor de horeca. Dat hoeft niet alleen te 
gebeuren op Vlaams of op federaal niveau. Een 
beetje bijstand vanwege de Vlaamse overheid op 
lokaal vlak zou echter welkom zijn.  
 
In zijn gemeente weigerden de jeugdhuizen om de 
algemene gedragscodes te ondertekenen die in de 
horecasector werden afgesproken. Die dynamiek 
wordt gedragen op lokaal vlak. De federatie is 
vragende partij om de horeca op lokaal niveau te 
betrekken bij alles wat vrijetijdsbeleving aangaat. 
Er worden ook acties en evenementen opgezet in 
samenwerking met de Vlaamse Regering, 
bijvoorbeeld Tafelen in Vlaanderen. De 
professionalisering is volgens de spreker altijd de 
doelstelling.  
 
Hij geeft toe dat de professionalisering 
tegenwoordig veel verder staat in de 
restaurantsector dan in de cafésector. Ook de 
werkgelegenheid ligt lager in de cafésector. Toch 
moet het de bedoeling zijn om de cafésector te 
betrekken bij de professionalisering. In Vlaan-
deren zijn de cafés nog altijd de olie die het 
maatschappelijke raderwerk doet draaien. De 
eerste prille reacties waren dat men moest zwijgen 
over het algemeen rookverbod. Intussen heeft het 
debat echter al heel wat geesten wakker geschud. 
De federatie is een traject aan het uittekenen. Ze 
roept de Vlaamse overheid op om het de 
gemeenten mogelijk te maken om een 
horecabeleid en een vrijetijdsbeleid te 
ontwikkelen. Er werd een Kenniscentrum 
opgericht: “Toerisme en Horeca. Tafelen in 
Vlaanderen”. Dat gebeurt echter niet van de ene 
dag op de andere. Een deel van de cafés in 
Vlaanderen zal verdwijnen. De enige 
bedrijfseconomische oplossing voor de sector is 
een grotere omzet en grotere marges, te verdelen 
onder minder uitbatingen. Dat is een traject naar 
professionalisering. De goede uitbatingen mogen 
echter niet met de slechte onderuit worden 
gehaald.   
Mevrouw Caroline Bollars drukt tot besluit de 
hoop uit dat er snel een eenduidige en eenvoudige 
regelgeving van kracht kan worden in Vlaanderen 
met een algemeen rookverbod. Ze begrijpt de 
horecafederatie. Voor haar past tabak echter niet 
binnen het concept lifestyle.  
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