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In 2004 ging het allereerste VLK-on-
derzoeksrapport na welke hiaten er 
nog waren in het tabaksbeleid van de 
Belgische en Vlaamse overheid1. Het 
criterium was de Kaderovereenkomst 
voor de Bestrijding van het Tabaks-
gebruik (Framework Convention on 
Tobacco Control, of kortweg FCTC) van 
de Wereldgezondheidsorganisatie2. Dit 
internationale verdrag is bindend voor 
de landen die de overeenkomst ratifi-
ceerden, waaronder ook België. De FCTC 
bevat richtlijnen over onder andere de 
ontwikkeling van nationale tabakspre-
ventiestrategieën, de prijs van tabaks-
producten, tabaksreclame, gedwongen 
meeroken, rookvrije omgeving, etiket-
tering en de verkoop van tabak aan 
minderjarigen. 

In dit artikel gaan we na welke vooruit-
gang we hebben geboekt sinds 2004. 
We bestudeerden daarvoor beleids-
documenten, de tabakswetgeving en 
wetenschappelijke literatuur en raad-
pleegden enkele experts. Een overzicht 
van de tabakswetgeving en het federa-
le en Vlaamse tabaksbeleid sinds 2004 
laat zien dat er inderdaad enkele grote 
stappen vooruit zijn gezet. Toch moe-
ten we besluiten dat er, vijf jaar nadat 

de FCTC bij ons van kracht werd, nog 
veel werk aan de winkel is. Andere Eu-
ropese landen geven vaak wel aan hoe 
het moet. In onze conclusies leest u op 
welke voor de VLK prioritaire punten 
het tabaksbeleid nog absoluut faalt. 
Ten slotte bieden we de overheden van 
dit land tien beleidsvoorstellen voor 
een rookvrije toekomst. In een apart 
kaderartikel verzamelden we een aan-
tal cijfergegevens over (mee)roken in 
België en Vlaanderen.

1. BELEIDsmAATREgELEn 
sInDs 2004
Eind 2003 stelde toenmalig minister van 
Volksgezondheid Rudy Demotte zijn Fe-
deraal Plan ter bestrijding van het tabaks-
gebruik3 voor. Dat moest de basis vormen 
van een zorgvuldig uitgewerkt en samen-
hangend beleid en was een antwoord op 
de vraag van de FCTC naar een nationaal 
tabakspreventieplan (artikel 5.1). In het 
plan kondigde Demotte maatregelen aan 
om tegemoet te komen aan de normen van 
de FCTC. De eerste maatregel was de ra-
tificatie van de Kaderovereenkomst, op 1 
november 2005. De FCTC werd van kracht 
op 30 januari 2006.

Intussen publiceerde de Wereldge-
zondheidsorganisatie richtlijnen voor 
uitvoering voor vier artikelen uit de 
FCTC4. De publicatie, uit 2009, bevat 
richtlijnen voor het uitvoeren van ar-
tikel 5.3 over de bescherming van het 
tabaksbeleid tegen commerciële en an-
dere belangen van de tabaksindustrie, 
artikel 8 over de bescherming tegen 
blootstelling aan tabaksrook, arti-
kel 11 over de verpakking en etiket-
tering van tabaksproducten en artikel 
13 over tabaksreclame, -promotie en 
-sponsoring. De richtsnoeren werden 
goedgekeurd tijdens de tweede (2007) 
en derde (2008) Conference of Parties 
van de FCTC, waar ook België aan deel-
neemt. Ze moeten de partijen helpen 
om te voldoen aan de normen van het 
verdrag. Richtlijnen voor andere arti-
kelen zijn in voorbereiding. 

Het VLK-onderzoeksrapport uit 2004 be-
schrijft de in het Federaal Plan aange-
kondigde maatregelen en besteedt ook 
aandacht aan het Vlaamse tabaksbeleid. 
Waar staan we nu, zes jaar later en na 
vijf jaar FCTC? We bekijken eerst de ta-
bakswetgeving (1.1.) en vervolgens  het 
federale (1.2.) en Vlaamse (1.3.) tabaks-
beleid.

Geïnterviewde deskundiGen
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1.1. Tabakswetgeving 

1.1.1. rookvrije omgeving
 Het VLK-rapport kondigde al het rook-

verbod op de werkplaats (KB van 19 
januari 2005) aan, dat zijn intrede zou 
doen vanaf 1 januari 2006. Helaas gold 
dit niet in de horeca. De wetgeving in 
verband met roken op de werkplaats 
voorziet trouwens de mogelijkheid tot 
een rookkamer, wat in strijd is met de 
richtlijnen van de FCTC. 
 

 Het KB van 13 december 2005 breidde 
het rookverbod in de gesloten publieke 
ruimte uit. Van 1 januari 2006 af mocht 
in geen enkele gesloten publieke ruimte 
meer worden gerookt, behalve in de ho-
reca. Daarvoor werd een speciale regeling 
opgesteld, met een overgangsperiode. Ro-
ken kon vanaf 1 januari 2007 niet meer 
in restaurants (behalve in aparte rookka-
mers), wel nog in de rest van de horeca, zij 
het dan onder bepaalde voorwaarden (ge-
bruik van rookafzuiginstallatie, verplichte 
niet-rokerszone voor cafés groter dan 50 
m2). In cafés die deel uitmaken van een 
gesloten publieke ruimte en die niet van 
die ruimte afgesloten zijn door wanden en 
een plafond (bijvoorbeeld in een winkel-
centrum) en in sportkantines gold wel een 
rookverbod.

Op 1 januari 2010 werd, met het KB van 22 
december 2009, de rookwetgeving voor 

de horeca aangepast. De nieuwe wet ver-
vangt de oude KB’s over het rookverbod 
in de gesloten publieke ruimte en op de 
werkplaats. 

Na heel wat discussie in Senaat en Kamer 
kwam er met deze nieuwe wet op de val-
reep toch geen algemeen rookverbod in de 
horeca. Nochtans had minister van Volks-
gezondheid Laurette Onkelinx op 30 no-
vember 2009 in naam van de regering een 
Europese aanbeveling ondertekend voor 
een volledig rookverbod in de publieke 
ruimte tegen ten laatste 20125. Die aan-
beveling bevat trouwens, als bijlage, de 
FCTC-richtlijnen inzake bescherming tegen 
blootstelling aan tabaksrook (artikel 8). 

Roken is nu ook verboden in cafés die 
eten serveren, maar blijft toegestaan in 
dancings, bars, casino’s en in cafés die 
voorverpakte voedingswaren verkopen die 
minstens drie maanden houdbaar blijven. 
Opnieuw een halfslachtige wet dus, die de 
verwarring van de vroegere wetgeving ab-
soluut niet ongedaan maakt en nog altijd 
ingaat tegen het principe van gelijkheid. 
De nieuwe wetgeving vermeldt dat deze 
‘uitzondering’ wordt ingetrokken tegen 
ten laatste 1 juli 2014 en ten vroegste op 
1 januari 2012. Maar volgens tabaksex-
pert Luk Joossens van de Stichting tegen 
Kanker biedt dit geen enkele garantie dat 
het algemene rookverbod in de horeca er 
daadwerkelijk tegen die tijd ook komt. Een 
wet kan altijd worden gewijzigd. Dat ge-
beurde eerder al met de wetgeving inzake 
tabaksreclame in 2003.

De nieuwe wet beantwoordt niet aan de 
vraag van de FCTC naar eenvoudige en 
duidelijke wetgeving. De FCTC stelt bo-
vendien ook duidelijk dat er geen veilig 
niveau van blootstelling aan tabaksrook 
bestaat. Oplossingen die niet streven naar 
een 100% rookvrije ruimte, kan ze dan ook 
niet goedkeuren. De richtlijnen stellen ook 
dat artikel 8 van de Kaderovereenkomst de 
blijvende verplichting schept om zo snel 
mogelijk elke vrijstelling weg te werken 
en de bescherming volledig te maken. 
Elke partij moet ernaar streven volledige 
bescherming te bieden binnen vijf jaar 

na de inwerkingtreding van de Kaderover-
eenkomst. Zelfs als de uitzondering opge-
heven wordt op 1 januari 2012, dan nog 
houdt België zich eigenlijk niet aan de 
vooropgestelde tijdslimiet: het volledige 
rookverbod zou in principe ten laatste 
tegen 30 januari 2011 in werking moeten 
treden.

België hinkt duidelijk achterop. Achttien 
Europese landen hebben wel al een alge-
meen rookverbod: onder meer Ierland, het 
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Zwe-
den, Finland en Noorwegen. Begin 2010 
stapte de VLK naar het Grondwettelijk 
Hof om de artikelen over uitzonderingen 
in de nieuwe wet te laten schrappen. De 

wet is in strijd met het gelijkheidsbegin-
sel en het niet-discriminatiebeginsel in de 
grondwet. Er mogen uitzonderingen zijn, 
als die verzoenbaar zijn met het doel van 
de wet. Maar dat is nu niet het geval. Het 
doel is immers de volksgezondheid te ver-
beteren. En de toegestane uitzonderingen 
zijn alleen ingegeven door economische 
motieven. Het Grondwettelijk Hof deed 
nog geen uitspraak.

Zelfs de FOD Volksgezondheid vraagt zich 
letterlijk af of ‘het nieuwe onderscheid, dat 
door de wet van 22 december 2009 werd 
gemaakt tussen horeca-inrichtingen waar 
mag worden gerookt en horeca-inrichtingen 
waar niet mag worden gerookt, redelijk is. 
Met andere woorden of de nieuwe wetge-
ving het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel 
al dan niet schendt.’ Op 26 oktober hield 
de FOD een evaluatie van de toepassing 
van de nieuwe wetgeving voor de Commis-
sie voor Sociale Aangelegenheden van de 
Senaat6. Uit die evaluatie blijkt ook dat 
het rookverbod in de restaurants tussen 
2005 en 2008 geen negatieve economi-
sche impact heeft gehad. In de eerste drie 
maanden van 2010 was er ook geen sig-
nificante verschuiving tussen het aantal 
eetgelegenheden en het aantal drankgele-
genheden. Verder wijst de FOD ook op de 
positieve gevolgen voor de volksgezond-
heid die studies in Ierland en Schotland 
hebben aangetoond. De FOD pleit er dan 
ook onomwonden voor om het totale rook-
verbod ten laatste op 1 januari 2012 in 
voege te laten treden.

‘Een algemeen rookverbod is een belangrijk 
signaal aan jongeren,’ argumenteert ook 
Anne Hublet, onderzoeker aan de Univer-
siteit Gent voor de studie Health Behaviour 
in School-Aged Children (zie kadertekst). 
Het verbod helpt het roken te denorma-
liseren. ‘Een volledig rookverbod is ook 
een stimulans om te stoppen met roken,’ 
zegt tabakoloog Hedwig Boudrez van het 
UZ Gent. ‘Het kan een argument zijn om 
te stoppen en het vermindert het risico op 
herval doordat rokers op minder plaatsen in 
de verleiding komen om te roken.’ 

Dat laatste blijkt bijvoorbeeld ook uit het 
ITC Netherlands National Report van juni 
20107. Het International Tobacco Control 
Policy Evaluation Project, waar twintig lan-
den aan deelnemen (België niet), is een 
grootschalig onderzoek naar de effecten 

luk Joossens: ‘er is geen enkele garantie dat het algemene rook-
verbod in de horeca er daadwerkelijk komt tegen 2012 of 2014.’
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van tabaksontmoedigingsmaatregelen. Het 
moet de invoering van de FCTC-richtlijnen 
ondersteunen met wetenschappelijk on-
derzoek. Sinds het algemene rookverbod 
in Nederland is ingevoerd (1 juli 2008), 
is 13% van de ondervraagde volwassen 
Nederlandse rokers gestopt, 37% heeft ge-
probeerd te stoppen. 30% van de rokers 
en 13% van de stoppers gaf aan dat het 
rookverbod in openbare plaatsen hen aan 
het denken zette om te stoppen. 

 De tabakswetgeving is hoofdzakelijk een 
federale aangelegenheid, maar met het 
Decreet van 18 juli 2008 legde de Vlaamse 
overheid het roken in scholen (en CLB’s) 
verder aan banden. Roken was uiteraard al 
bij wet verboden in alle gesloten plaat-
sen toegankelijk voor leerlingen. Plaatsen 
waar leerlingen geen toegang hebben, vie-
len onder de bepalingen van roken op het 
werk. De wetgeving beschermde kinderen 
en jongeren dus tegen de gevolgen van 
gedwongen meeroken. Het decreet stelde 
vanaf 1 september 2008 in alle Vlaamse 
scholen een totaal rookverbod in. Want 
ook alle buitenruimtes van de school zijn 
sindsdien rookvrij en een aparte rookka-
mer voor leraren mag niet meer. Ook tij-
dens uitstappen kan roken niet langer. 

Het decreet vertrekt dus van de opvoe-
dende taak van de school bij het promoten 
van een rookvrije leefstijl en draagt zo bij 
tot het verder denormaliseren van het ro-
ken. Dit is een belangrijk signaal van de 
Vlaamse overheid. 

 Een tot nog toe onontgonnen terrein is 
het recht van kinderen op een rookvrije 
leefomgeving in het gezin. De VLK kwam 
als eerste op voor dit recht op haar Dag 
tegen Kanker van 18 september 20088. Uit 
een onderzoek voor de VLK door TNS-Media 
bij een representatieve groep Vlamingen 
blijkt dat in 32% van de gezinnen wordt 
gerookt. 65% van die gezinnen geeft toe 
dat dit gebeurt in bijzijn van de kinderen. 
Elke dag zitten naar schatting 116.000 
kinderen in de sigarettenrook van hun 
ouders. De VLK lanceerde een mediacam-
pagne om aandacht te vragen voor het 
probleem en de samenleving op te roepen 
om rokende ouders op hun verantwoorde-
lijkheid te wijzen. De demarche van de VLK 
zette de politici helaas (nog) niet in be-
weging. Het recht op privacy wordt aange-
haald als ‘tegenargument’ om dit probleem 

aan het pakken. De VLK zal zich blijven in-
zetten om het maatschappelijk draagvlak 
hiervoor te vergroten.

Ons land kan een voorbeeld nemen aan 
het Verenigd Koninkrijk. In februari 2010 
lanceerde de overheid haar nieuwe strate-
gie voor de strijd tegen tabaksgebruik: A 
Smokefree Future9. Een van de drie over-
koepelende doelstellingen is het bescher-
men van gezinnen en gemeenschappen 
tegen schade door tabak. Onderzoek wees 
uit dat het aantal huizen in Engeland waar 
één ouder rookte maar waar binnenshuis 
niet werd gerookt, steeg van 21% in 1996 

naar 37% in 2007 (toen het algemeen 
rookverbod in de horeca werd ingevoerd). 
Het aantal huizen waar beide ouders rook-
ten en die volledig rookvrij waren, steeg 
van 6% in 1996 naar 21% in 200710. De 
overheid wil deze percentages tegen 2020 
optrekken tot 66%. 

1.1.2. waarschuwingen, verkoop 
en reclame

 Al jaren moeten in België verkochte 
tabaksproducten op hun verpakking een 
algemene gezondheidswaarschuwing 
vermelden. De specifieke regels met be-
trekking tot de gecombineerde waarschu-
wingen voor sigarettenpakjes (foto en 
tekst) zijn recenter. Ze werden bepaald in 
het MB van 11 juli 2006 en gelden sinds 
1 januari 2007. Vanaf 1 januari 2011 ver-
vangt een nieuw MB van 28 mei 2009 het 
vorige. Er komen nieuwe gecombineerde 
waarschuwingen op de verpakking, met 
dezelfde boodschappen en foto’s als nu, 
maar aangevuld met het telefoonnummer 
van de Tabak Stop Lijn. Ook komt er een 
nieuw roteersysteem tussen de drie series 
van veertien foto’s, die samen met veer-
tien verschillende tekstuele waarschu-
wingen op de verpakking komen.

Op sigarenverpakkingen staan nog altijd 
enkel tekstuele waarschuwingen. Normaal 
zouden er tegen 1 januari 2011 ook op 
de pakjes roltabak gecombineerde waar-
schuwingen komen, maar de val van de 
regering gooide roet in het eten. Volgens 
Mathieu Capouet, expert tabaksbeleid van 

de FOD Volksgezondheid, zullen die er uit-
eindelijk wel komen, maar met vertraging. 

België toont zich hier een van de betere 
leerlingen van de klas. Het was het eer-
ste Europese land dat de gecombineerde 
waarschuwing invoerde. De richtlijnen 
voor uitvoering van artikel 11 van de FCTC 
(verpakking en etikettering) stellen echter 
dat alle tabaksproducten onder dezelfde 
regeling moeten vallen.

De richtlijnen pleiten ook voor zogenaam-
de plain of standardized packaging. Alle 
verpakkingen zouden eenzelfde lay-out 

krijgen en dus heel wat minder aantrekke-
lijk worden. Het gebruik van logo’s, kleu-
ren, merkgebonden lettertypes enzovoort 
zou verboden worden. Gezondheidswaar-
schuwingen worden zo beter zichtbaar. 
Het idee van gestandaardiseerde verpak-
kingen wint stilaan terrein in de wereld. Of 
ze in België ooit worden ingevoerd, hangt 
vooral af van het EU-beleid. De procedu-
re voor het vernieuwen van de Europese 
richtlijn 2001/37/EC, over de etikettering 
en de verpakking van tabaksproducten, is 
in 2010 opgestart.

Tabaksproducenten zijn fel gekant tegen 
gestandaardiseerde verpakkingen, weet 
Luk Joossens. Dure merken zullen er dan 
immers hetzelfde uitzien als goedkope en 
dus hun aantrekkingskracht verliezen. De 
producenten vrezen dat ze daardoor hun 
winst, die ze hoofdzakelijk op hun dure 
merken maken, kwijtspelen. Ze zullen zich 
niet zonder slag of stoot gewonnen geven 
en een felle juridische strijd voeren voor 
hun merkenrecht. Gestandaardiseerde ver-
pakkingen bestaan momenteel nog in geen 
enkel land. In Australië ligt een voorstel 
op tafel om ze vanaf 1 juli 2012 in te voe-
ren. In Uruguay bepaalt een wet al dat 
de waarschuwingen 80% van de voor- en 
achterkant van de sigarettenverpakking 
uitmaken. Bovendien is per sigaretten-
merk slechts één presentatie toegelaten. 
Zoals verwacht voeren de tabaksbedrijven 
een hevige juridische strijd tegen het 
Australische voorstel en de wetgeving in 
Uruguay. Juist omdat het zo’n moeilijke en 

Anne Hublet: ‘een algemeen rookverbod is een belangrijk signaal 
aan jongeren.‘
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misschien zelfs onmogelijke strijd wordt, 
opteren de pragmatici in de antitabaksbe-
weging voor het wellicht beter haalbare 
scenario waarbij de gezondheidswaar-
schuwingen tot 80% van de verpakking 
uitmaken. In België beslaan ze, zonder 
kader, 35% van de voorkant en 50% van 
de achterkant. Producenten hebben op de 
voorkant dus nog altijd veel ruimte om de 
aandacht af te leiden.

 In België is elke verkoop van tabaks-
producten aan jongeren onder de zes-
tien sinds 2004 verboden. In de praktijk 
blijken nog veel handelaars de wet aan 
hun laars te lappen. Dat blijkt uit een stu-
die van OIVO uit 2009, die jonge kopers 
van 12 tot 15 jaar om een pakje sigaretten 
stuurde11. In 62% van de bezochte ver-
kooppunten gingen de sigaretten zonder 
problemen over de toonbank. De contro-
leurs van de dienst tabakscontrole van de 
FOD Volksgezondheid kunnen deze tech-
niek van mystery shopping niet gebruiken. 
Zij moeten de handelaar op heterdaad be-
trappen. Volgens Paul Van den Meerssche, 
hoofd van de tabakscontrole, is dat bijzon-
der moeilijk. 

In België worden, net als in andere 
landen, de winkeliers verantwoordelijk 
gesteld en beboet. Bij de handelaars 
bestaat hierover veel ongenoegen. Zij 
vinden dat de kopers moeten worden ge-

straft, of de ouders. De overheid zou een 
ondersteunende rol kunnen spelen door 
sigarettenverkoop enkel toe te staan op 
vertoon van de identiteitskaart. Het is 
misschien ook geen slecht idee om in 
geval van overtreding de ouders van de 
jongere te waarschuwen, iets wat de con-
troleurs nu niet kunnen doen. 

 Met het oog op dit verkoopverbod legt 
een KB van 3 februari 2005 sinds 1 janu-
ari 2006 ook een aantal voorwaarden op 
voor sigarettenautomaten: die moeten in 
gesloten ruimten staan waar de tabakspro-
ducten ook op traditionele manier worden 
verkocht, ze moeten vergrendeld zijn en 
mogen alleen ontgrendeld en geactiveerd 

worden door en voor personen van zestien 
jaar en ouder. 

Het zou beter zijn sigarettenautomaten 
helemaal te verbannen. De richtlijnen voor 
artikel 13 van de FCTC stellen dat auto-
maten alleen al door hun aanwezigheid 
een vorm van reclame of promotie zijn. 
Uit onderzoek naar het verband tussen het 
tabaksbeleid en het rookgedrag van jon-
geren in een aantal Europese landen van 
Anne Hublet e.a.12 blijkt bijvoorbeeld dat 
het toelaten van sigarettenautomaten sig-
nificant verband hield met geregeld roken 
bij jongeren.

 Het verbod op tabaksreclame geldt in 
België al sinds 1 januari 1999. Helaas zijn 
er anno 2010 nog altijd enkele vormen 
van tabaksreclame mogelijk. Betreurens-
waardig is vooral dat het nog altijd is toe-
gestaan om het tabaksmerk te afficheren 
in en aan de voorgevel van tabakswinkels 
en krantenwinkels die tabaksproducten 
verkopen. De tabaksproducenten hebben 
indertijd sterk geijverd voor het behoud 
hiervan. Het is dan ook een belangrijk ver-
leidingsmiddel om nieuwe rokers te rekru-
teren onder jongeren. 

Maar ook het uitstallen van sigarettenpak-
jes op zich is een verleidingstechniek. De 
pakjes van bepaalde merken zijn zelfs zo 
gelay-out dat een speciaal visueel effect 

ontstaat wanneer ze op één rij uitgestald 
staan, legt Paul Van den Meerssche uit. Op 
veel plaatsen staan de pakjes ook op ‘stra-
tegische’ plaatsen, zoals aan de kassa in 
warenhuizen.

De richtlijnen voor artikel 13 van de FCTC 
zijn nochtans duidelijk over verkoop, re-
clame en sponsoring. Elke vorm van re-
clame en promotie moet worden verboden, 
zonder enige uitzondering. Ook het uit-
stallen van tabaksproducten in verkoop-
punten ziet de FCTC als promotie. Vooral 
jongeren zijn kwetsbaar voor het promo-
tionele effect ervan, zo stellen de richt-
lijnen. In sommige landen, zoals Ierland, 
is het uitstallen van tabaksproducten in 

verkooppunten verboden. Alleen een ver-
kooplijst is toegelaten. 

Op de koop toe telt België ook ontzettend 
veel tabaksverkooppunten. Volgens Mathi-
eu Capouet zijn er maar liefst 80.000. In 
een veel groter land als Frankrijk bijvoor-
beeld, waar de verkoop gereglementeerd 
is, zijn dat er maar om en bij de 30.000. 
Tabakswaren zijn er enkel te koop in een 
zogeheten bar-tabac. Ook in Ierland is een 
licentie nodig voor de verkoop. 

1.2. Federaal beleid
Er zijn ook nog andere federale beleids-
maatregelen genomen. We sommen de be-
langrijkste op.

1.2.1. fonds ter bestrijding van 
het tabaksgebruik
Het Federaal Plan van minister Demotte 
beloofde de oprichting van een Fonds ter 
bestrijding van het tabaksgebruik ‘dat de 
federale overheid, de gemeenschappen en 
de gewesten verenigt’. Het Fonds moest 
‘een permanente ontmoetingsplaats zijn 
voor de verschillende overheden, zodat het 
antitabaksbeleid zo ruim en zo overlegd 
mogelijk wordt gevoerd’. Het Fonds zou 
hiermee ingaan op de vraag van artikel 
5.2 van de FCTC naar een nationale co-
ordinerende organisatie voor tabakspre-
ventie.

Het Fonds kwam er inderdaad in 2004, 
maar niet op de beoogde manier. Na jaren-
lange discussies tussen de verschillende 
overheden is er nog altijd geen samen-
werkingsakkoord. Onze staatsindeling en 
bevoegdheidsverdeling maken het bestaan 
van zo’n fonds juridisch bijzonder moeilijk, 
verklaart Alexander Witpas, tabaksexpert 
van het Vlaams Agentschap Zorg en Ge-
zondheid. Tabakspreventie behoort tot de 
bevoegdheden van de gemeenschappen. 
Maar federaal geld kan niet zomaar naar 
de gemeenschappen worden overgeheveld. 
Dat betekent dat taksen die federaal op ta-
baksproducten worden geïnd, niet kunnen 
worden ingezet voor tabakspreventie, een 
in het buitenland veel gebruikte methode. 
De Vlaamse overheid duldt ook niet dat de 
federale overheid projecten voor tabaks-
preventie steunt, zonder dat zij daarbij 
een vinger in de pap heeft.

Het Fonds is bijgevolg nog altijd volle-
dig federaal. Sinds 2006 maakt het deel 

Hedwig Boudrez: ‘een volledig rookverbod is een stimulans 
om te stoppen met roken.’ 
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uit van het nieuwe Fonds tot Bestrijding 
van de Verslavingen, dat ook projecten fi-
nanciert rond het gebruik van alcohol en 
drugs. Het Fonds heeft een jaarlijks budget 
van 5 miljoen euro (afkomstig van het RI-
ZIV), waarvan minstens 2 miljoen uitslui-
tend voor acties in verband met tabaksge-
bruik. 2 miljoen euro is een peulenschil in 
vergelijking met de jaarlijkse fiscale over-
heidsinkomsten op tabakswaren. In 2009 
was dat 2,35369 miljard euro (accijnzen 
en BTW samen).13 

Tot eind 2008 beheerde de FOD Volksge-
zondheid het Fonds, maar een KB van 18 
december 2008 bracht daar verandering in. 
Vanaf 1 januari 2009 geven twee begelei-
dingscomités (één voor tabak en één voor 
verslavingen (alcohol en drugs)) advies 
over de verschillende projectaanvragen, 
waarna het RIZIV beslist welke projecten 
het financiert. Pure preventieprojecten 
maken geen schijn van kans meer, projec-
ten voor rookstopbegeleiding bijvoorbeeld 
wel. Die worden als een vorm van behan-
deling beschouwd. 

Nochtans bestond er in 2010 nieuwe hoop 
op samenwerking. In haar beleidsnota voor 
201014 beloofde minister Onkelinx werk te 
maken van een samenwerkingsakkoord 
met de gemeenschappen en gewesten ‘met 
het oog op een gezamenlijk beheer van dit 
fonds’. Dit moest het mogelijk maken om 
‘projecten, die raken aan de bevoegdheden 
van eenieder, te financieren.’ De overheden 

stelden uiteindelijk een samenwerkings-
protocol op. Dat heeft niet dezelfde kracht 
als een samenwerkingsakkoord, maar biedt 
het voordeel dat het niet door alle deel-
parlementen en de Raad van State moet 
worden goedgekeurd. Door de val van de 
federale regering in het voorjaar van 2010 

kon dit protocol niet worden ondertekend 
door de federale regering, omdat het niet 
gold als een ‘lopende zaak’.

Een kleine stap vooruit is wel dat vanaf 
2010 vertegenwoordigers van de gemeen-
schappen en gewesten aanwezig zijn als 
observator bij de bespreking van de inge-
diende dossiers in de begeleidingscomités.

1.2.2. Beleidsstructuren voor een 
meer geïntegreerd tabaksbeleid
Met de huidige structuur van het Fonds 
kunnen we niet over een ‘nationaal coör-
dinatiemechanisme voor tabakspreventie’ 
spreken. Maar de voorbije jaren zijn enkele 
beleidsstructuren in het leven geroepen 
die een meer geïntegreerd tabaksbeleid 
mogelijk moeten maken. Op de intermi-
nisteriële conferentie (ImC) Volksge-
zondheid, die al een zevental jaar be-
staat, proberen de verschillende ministers 

van Volksgezondheid de bevoegdheden op 
elkaar af te stemmen.
 
Ook de ImC Drugs en de algemene cel 
drugs, die sinds 2010 operationeel zijn, 
moeten in de toekomst een meer geïnte-
greerd tabaksbeleid bewerkstelligen. Ze 

werden geïnstalleerd naar aanleiding van 
een oud samenwerkingsakkoord voor een 
globaal en geïntegreerd drugsbeleid uit 
2002 tussen de federale overheid en de 
gemeenschappen, de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, de Franse Ge-
meenschapscommissie en de gewesten. In 
tegenstelling tot in de IMC Volksgezond-
heid zijn in de IMC Drugs verschillende be-
leidsdomeinen vertegenwoordigd. De alge-
mene cel drugs, die tijdens de eerste IMC 
drugs werd geïnstalleerd en die de IMC’s 
moet gaan voorbereiden, wordt zelf onder-
steund door een aantal werkcellen: de cel 
gezondheidsbeleid drugs, de cel controle 
en de cel internationale betrekkingen. In 
tegenstelling tot de IMC drugs en de ande-
re cellen die de IMC drugs ondersteunen, 
bestaat de cel gezondheidsbeleid drugs al 
een jaar of zeven. Ze functioneert ook als 
voorbereidende cel voor de IMC Volksge-
zondheid. 

De FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) beschouwt het uitstallen van tabaksproducten in verkooppunten als promotie. 
Vooral jongeren zijn kwetsbaar voor het promotionele effect ervan.

Paul van den Meerssche: ‘ de pakjes van bepaalde merken siga-
retten zijn zo gelay-out dat een speciaal visueel effect ontstaat 
wanneer ze op één rij uitgestald staan.’ 
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De IMC Drugs en de algemene cel drugs 
zitten momenteel nog in een opstartfase. 
De Gemeenschappelijke Verklaring van de 
IMC Drugs dateert van 25 januari 201015. 
Het is de bedoeling dat ook de tabaks-
problematiek in deze nieuwe structuren 
aan bod komt. De algemene cel moet, in 
theorie althans, een platform bieden om 
vanuit allerlei beleidsdomeinen gesprek-
ken te voeren over alle aspecten van een 
geïntegreerde aanpak. In die zin zou de 
algemene cel drugs het langverwachte 
nationale coördinatiemechanisme voor ta-
bakspreventie kunnen worden dat de FCTC 
vraagt, al behandelt ze natuurlijk wel een 
ruimere thematiek.

1.2.3. Hulp bij tabaksontwenning
In zijn Federaal Plan beloofde minister 
Demotte ook hulp bij tabaksontwenning. 
Sinds 2005 konden zwangere vrouwen en 
hun partner een forfaitaire tegemoetko-
ming krijgen voor kosten van begeleiding 
door een tabakoloog en de partner ook 
voor de kosten van de medicamenteuze 
behandeling. Om een terugbetaling te 
kunnen aanvragen, moesten ze minstens 
acht sessies bijwonen. 

Een echt succes kunnen we de maatregel 
niet noemen. Slechts 133 vrouwen maak-
ten gebruik van het systeem. Sinds 1 ok-

tober 2009 is de maatregel naar aanleiding 
van het Nationaal Kankerplan 2008-2010 
van Onkelinx uitgebreid tot de hele bevol-
king. De voorwaarden voor terugbetaling 
zijn versoepeld. Rokers hoeven niet meer 
minstens acht sessies te volgen voor ze 
recht hebben op terugbetaling. Dat moet 
de deelnamedrempel verlagen. Alle rokers 
krijgen nu een forfait van 30 euro voor een 
eerste raadpleging bij een arts of erkend 
tabakoloog16 en 20 euro per sessie voor 
de volgende zeven raadplegingen. Voor 
zwangere vrouwen bedraagt de terugbeta-
ling 30 euro per raadpleging voor alle acht 
sessies. Om de rookstopbegeleiding beter 
toegankelijk te maken, geldt de terugbeta-
ling nu ook voor rookstopbegeleiding bij 
huisartsen en artsen-specialisten. Boven-
dien is nu ook terugbetaling mogelijk via 
het derdebetalerssysteem. Wie na een mis-
lukking een tweede poging wil onderne-
men met behulp van rookstopbegeleiding, 
komt wel pas na twee kalenderjaren op-
nieuw in aanmerking voor terugbetaling, 
tenzij bij de vorige poging niet alle sessies 
zijn opgenomen.

De nieuwe maatregel lijkt beter aan te 
slaan bij de bevolking, zo blijkt uit ge-
gevens van het RIZIV van eind september 
201017. Van oktober 2009 tot mei 2010 
stapten 3.841 rokers naar een tabakoloog 
of arts. Het aantal patiënten dat gebruik 
maakt van de eerste terugbetaalde zitting 
steeg van maand tot maand. Maar we we-
ten niet hoeveel rokers door de maatregel 
echt gestopt zijn – de belangrijkste para-
meter om de effectiviteit te evalueren.
 
De kosten voor medicamenteuze behan-
deling zijn niet langer opgenomen in de 
maatregel. Maar ook hier zijn de voorbije 
jaren stappen vooruit gezet. Sinds 1 maart 
2008 worden twee rookstopmiddelen on-
der bepaalde voorwaarden terugbetaald: 
bupropion en varenicline. 

De uitbreiding van de rookstopbegeleiding 
en de terugbetaling van rookstopmidde-
len is een goede zaak. Hiermee komt ons 
land tegemoet aan de vraag van het FCTC 
(artikel 14) om maatregelen te treffen te-
gen tabaksverslaving en het stoppen met 
roken te promoten. ‘Toch blijft de drempel 
voor sommige lagen van de bevolking nog 
altijd hoog,’ aldus Joossens. ‘Stoppen met 
roken blijft te duur voor mensen in armoe-
de.’ Varenicline, een van de geregistreerde 

rookstopmiddelen, wordt ook maar één keer 
tijdens het hele leven terugbetaald, hoewel 
doorgaans verscheidene rookstoppogingen 
nodig zijn. Toch is het ook belangrijk om de 
eigen financiële bijdrage niet helemaal uit 
te schakelen, aldus professor Boudrez. ‘Zo 
geef je aan dat stoppen niet vanzelf gaat en 
dat je er inderdaad wel iets voor moet doen.’ 

1.2.4. fiscale inkomsten uit 
tabaksproducten
De FCTC bepaalt dat de partijen zich er-
toe verbinden financiële en fiscale maat-
regelen te nemen om de consumptie van 
tabakswaren te verminderen (artikel 6). 
Op dit vlak schiet België nog altijd zwaar 
te kort. Na enkele beperkte prijsstijgingen 
sinds 2004 was er op 1 januari 2007 wel 
een belangrijke stijging van de tabaks-
prijs, van 4 naar 4,53 euro voor een pakje 
van 20 sigaretten. Tegelijk kwam er echter 
een pakje van 19 sigaretten op de markt, 
met een kostprijs van 4,30 euro, om bij de 
consument de indruk van een grote prijs-
stijging weg te nemen ...

De voorbije drie jaar is de prijs van het 
meest verkochte sigarettenmerk met 
slechts een tiental cent per jaar verhoogd. 
Kleine prijsverhogingen hebben maar een 
beperkt effect op de volksgezondheid, 
maar verhogen wel de fiscale opbrengsten 
voor de overheid en de winsten voor de 
producenten. Tabakspreventie vraagt een 
sterke prijsstijging die in één keer wordt 
doorgevoerd. Door de stijging te spreiden 
over verschillende jaren, neemt het effect 
af. Algemeen wordt aangenomen dat een 
prijsstijging van 10% in één keer een da-
ling van het verbruik met minstens 4% 
oplevert. Vooral jongeren zijn dan minder 
geneigd tabaksproducten te kopen, waar-
door de kans verkleint dat ze zware rokers 
zullen worden en blijven. 

Uit het eerder aangehaalde onderzoek van 
Anne Hublet e.a. blijkt dat hoge tabaks-
prijzen zelfs een van de weinige beleids-
maatregelen zijn die het aantal rokende 
jongeren kunnen doen dalen. ‘Vooral jon-
gens lijken er gevoelig voor, omdat zij, in 
tegenstelling tot meisjes, meestal hun siga-
retten zelf moeten kopen.’

In vergelijking met enkele buurlanden is 
de prijs van een pakje van 20 sigaretten 
in België vrij laag: 4,95 euro. In Ierland 
moeten rokers maar liefst 8,50 euro neer-

Sinds 2005 krijgen zwangere vrouwen en 
hun partner rookstopbegeleiding onder 
bepaalde voorwaarden terugbetaald. 
Sinds 2009 is de maatregel uitgebreid 
tot alle rokers.
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tellen, in het Verenigd Koninkrijk 7,70 
euro. De Fransen betalen 5,60 euro, de 
Nederlanders vanaf 1 januari 2011 5,30 
euro (stijging van 25 cent). In Duitsland 
kost een pakje evenveel als in België, de 
Luxemburgers zijn het goedkoopst af met 
4,20 euro18. Luxemburg profiteert dan ook 
uitermate van grensaankopen. 

‘Bovendien wordt in België de opkomst van 
goedkopere sigarettenmerken gestimuleerd 
door het belastingsysteem op sigaretten,’ 
aldus Luk Joossens. In België betaalt de 
verbruiker 76,34% belastingen op een 
pakje sigaretten. Het aandeel van de spe-
cifieke accijnzen is daarbij erg laag: slechts 
6,58%. Specifieke accijnzen zijn vaste be-
dragen per tabaksproduct, die alle tabaks-
producten in dezelfde mate duurder maken, 
waardoor het prijsverschil tussen merken 
verkleint. In de Europese Unie hebben al-
leen Spanje, Italië en Frankrijk een lager 
aandeel. Daarnaast worden ook nog ad 
valorem accijnzen (52,41% in België) en 
BTW (17,36% in België) geheven. Dat zijn 
proportionele belastingen die uitgedrukt 
worden in percentages van de verkoopprijs 
aan de verbruiker. ‘Ze geven de fabrikant 
meer ruimte om zijn prijs laag te houden. 
In België is die ruimte dus groot, waardoor 
grote prijsverschillen tussen merken mogelijk 
zijn. Als gevolg van dat belastingbeleid is 
het marktaandeel van de goedkopere siga-
rettenmerken in 2010 gestegen tot 28,4%. 
In 2005 was dat nog maar 16%.’ 

In landen als het Verenigd Koninkrijk en 
Ierland is het aandeel vaste accijnzen veel 
groter, waardoor het prijsverschil tussen de 
merken kleiner is19. Belastingverhogingen 
zouden via een verhoging van de specifieke 
accijnzen moeten gebeuren, waardoor alle 
sigarettenmerken duurder worden.

Op de koop toe zijn de belastingen op rol-
tabak veel lager dan op sigaretten, een 
beleid waar de meeste EU-landen zich aan 
bezondigen. In België bedroegen die in juli 
2010 49% van de prijs, tegenover 76% voor 
sigaretten. Rokers die de gewone sigaret te 
duur vinden, schakelen over op gerolde si-
garetten. Die zijn per sigaret minstens drie 
keer zo goedkoop. Mocht de overheid even-
veel taks heffen op roltabak als op sigaret-
ten, dan kan ze overschakeling voorkomen.

Het eerder aangehaalde ITC Netherlands Na-
tional Report7 staaft deze redenering. 59% 

van de ondervraagde roltabakrokers gaf aan 
dat ze hiervoor opteren omwille van de 
prijs. Bij tieners was dat maar liefst 91%. 
Na een taksverhoging op 1 juli 2008 bleek 
het aantal roltabakrokers gestegen van 32 
naar 37%. De impact van de taksverhoging 
op de volksgezondheid wordt dus voor een 
stuk tenietgedaan door de beschikbaarheid 
van goedkopere alternatieven.
 
1.2.5. Controle op de tabakswetgeving
Dankzij het Federaal Plan is een echte ta-
bakscontroledienst opgericht. In het kader 
van het Kankerplan 2008-2010 zijn nog 
zes extra controleurs aangeworven. Mo-
menteel telt de tabakscontroledienst van 
de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen en Leefmilieu 26 contro-
leurs. Het controleren van de naleving van 
de tabakswetgeving is hun belangrijkste, 
maar wel niet hun enige taak.

De tabakscontroledienst controleert het 
rookverbod op openbare plaatsen en in 
horeca-inrichtingen in grotere openbare 
ruimten. Daarnaast controleert ze ook het 
verbod op reclame en sponsoring en het 
verbod op het aanmoedigen van tabaks-
verbruik, het verkoopverbod aan jongeren 
onder de zestien, de verdeelautomaten, de 
etikettering, de samenstelling van en de 
handel in tabaksproducten. De controleurs 
van het Federaal Agentschap voor de Vei-
ligheid van de Voedselketen zijn bevoegd 
voor de controle van de tabakswetgeving 

in de horeca, maar controleren in de prak-
tijk hoofdzakelijk eetgelegenheden. De 
controle van de tabakswetgeving is maar 
een fractie van hun taak. De controleurs 
van de FOD Volksgezondheid nemen het 
grootste deel van de drankgelegenheden 
voor hun rekening. De controle van de 
naleving van het rookverbod op het werk 
gebeurt door de FOD Werkgelegenheid, Ar-
beid en Sociaal Overleg. 

De voorbije jaren is het aantal controles 
van de tabakscontroledienst op alle terrei-
nen van de tabakswetgeving gestegen. De 
dienst slaagde er bijvoorbeeld in opvallen-

de verkoopstands van tabak op muziekfes-
tivals, een verdoken vorm van sponsoring, 
vrijwel volledig te doen verdwijnen. 

Tijdens de eerder vermelde evaluatie van 
de toepassing van het nieuwe rookverbod 
in de Senaat verstrekte de FOD Volksge-
zondheid cijfers over de naleving van het 
rookverbod tijdens het eerste trimester 
van 20106. Ruim 11.100 plaatsen werden 
gecontroleerd. Globaal gezien was 71,5% 
van alle horecazaken en openbare plaat-
sen in orde. Drankgelegenheden, de enige 
plaatsen waar nog mag worden gerookt, 
scoorden het slechtst. Slechts 52,5% van 
de cafés was in orde met de rookwetge-
ving. Ook de casino’s doen het slecht. Bij 
een tweede controle in april en mei waren 
4 van de 9 casino’s nog niet in orde. Eet-
gelegenheden en andere horecazaken de-
den het veel beter. 76% was bij een eerste 
controle al in orde. In 76,5% van alle an-
dere rookvrije ruimtes, zoals jeugdhuizen 
en sportcentra, werd de rookwetgeving 
goed nageleefd. Ook de rokers zelf volgen 
de wetgeving vrij goed op. Globaal gezien 
houdt 91% van de rokers zich aan de wet. 
In de jeugdhuizen wordt de wet het minst 
goed nageleefd door de rokers zelf: 81,8%. 
Dat komt door de verwarring met de jeugd-
cafés, waar wel mag worden gerookt. 

De halfslachtige wetgeving bemoeilijkt 
het werk van de controleurs, vertelt Paul 
Van den Meerssche. Bij een duidelijk, al-

gemeen rookverbod zou de wetgeving veel 
beter worden nageleefd. Het is tekenend 
dat juist daar waar nog (onder bepaalde 
voorwaarden) mag worden gerookt, de 
grootste inbreuken op de wetgeving wor-
den opgetekend. De FOD vermeldt enkele 
knelpunten, zoals het onduidelijke onder-
scheid tussen café en jeugdhuis en tussen 
drankgelegenheden en eetgelegenheden, 
tussen horeca-inrichtingen in sportruim-
ten en horeca-inrichtingen in ontspan-
ningsruimten en tussen casino’s en speel-
zalen. In het tweede geval geldt telkens 
een rookverbod, in het andere niet. Bo-
vendien wordt ook voortdurend het prin-

Mathieu Capouet: ‘België telt ontzettend veel tabaksverkoop-
punten: maar liefst 80.000 tegenover om en bij de 30.000 in 
frankrijk.’ 
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cipe in de huidige wetgeving van ‘eten en 
roken gaan niet samen’ omzeild.

‘Zolang je met een slechte wetgeving zit, is 
ze ook moeilijk toepasbaar,’ aldus Luk Joos-
sens. ‘We hebben dan ook eerst en vooral 
een goede, duidelijke wetgeving nodig. De 
invoering ervan moet goed worden voor-
bereid, met een grootschalige mediacam-
pagne voor de horeca en het grote publiek. 

De eerste maanden na de invoering is een 
goede controle vereist. Ierland, Schotland 
en Engeland gingen op die manier te werk. 
Daar werd ook voor en na de invoering van 
het rookverbod wetenschappelijk onderzoek 
verricht naar verschillende parameters.’  Zo 
is er onderzoek verricht naar het roken 
thuis na de invoering van het rookverbod.

1.2.6. Geen federaal tabaksplan 
meer, wel een kankerplan
Het Federaal Plan van Demotte kreeg geen 
opvolger. Nochtans is het ontbreken van 
een nationaal plan in strijd met artikel 5.1 
van de FCTC. Opvolgster Onkelinx liet wel 
een Nationaal Kankerplan 2008-201020 uit-
tekenen. Dit Kankerplan kwam aan bod in 
vorige edities van het onderzoeksrapport 
(2008 en 2009) 21. Het besteedt ook aan-
dacht aan tabakspreventie (initiatief 1).

De teleurstelling was groot toen bleek 
dat het Kankerplan geen duidelijke keu-
ze durfde te maken voor een algemeen 
rookverbod in de horeca. Als troostprijs 
beloofde Onkelinx wel een evaluatie van 
het toenmalige rookverbod (dat van kracht 
bleef tot en met 31 december 2009) en 
een debat in het parlement. Ofschoon de 
evaluatie van de FOD Volksgezondheid on-
dubbelzinnig koos voor een uitbreiding 
van het rookverbod naar cafés, kwam dat 
er niet. De in initiatief 1 aangekondigde 
terugbetaling van raadplegingen voor 
hulp bij tabaksontwenning voor alle rokers 
kwam er wel, alsook de beloofde verster-
king van de controles op de tabakswetge-
ving (voor beide zie hoger). Maar al bij al 
is het aandeel van tabakspreventie in het 
Kankerplan bijzonder karig. Nochtans is 
tabak veruit de belangrijkste oorzaak van 
kanker en kankersterfte ...

We hopen dan ook dat het nieuwe Kan-
kerplan, dat het nieuwe Kankercentrum 
(initiatief 32 van het eerste Kankerplan) 
voorbereidt, wel een aantal noodzake-
lijke beslissingen zal nemen en ook con-
crete doelstellingen zal formuleren. Deze 
laatste ontbraken zowel in het Federaal 
Plan als in het Kankerplan. De Basistekst 
langetermijnvisie, een document met een 
voorlopige lijst van initiatieven22, bevatte 

een aantal veelbelovende voorstellen zo-
als het verminderen van het aantal ta-
baksverkooppunten, een accijnsverhoging 
voor tabak, gelijke accijnzen op alle ta-
baksproducten en het doorvoeren van een 
algemeen rookverbod. Maar helaas vonden 
we daar niet veel van terug in Het plan 
voor geïntegreerde acties met het oog op 
het optimaliseren van de kankerbestrijding 
in België 2011-201323, dat in september is 
voorgesteld aan de leden van het begelei-
dingscomité van het Kankercentrum24: we 
vinden geen verwijzing naar hogere ac-
cijnzen of een algemeen rookverbod meer, 
wel het ‘afstemmen [van de] regelgeving 
ter bestrijding van het tabaksgebruik.’ On-
der die maatregel staat een oproep tot een 
reclameverbod in handelszaken die tabak 
verkopen en een verscherping van de re-
gels voor etikettering van sigaretten naar 

alle tabaksproducten. Andere voorstellen 
zijn een voortzetting van de bestaande 
initiatieven, ondersteuning van de oplei-
ding van tabakologen, innoverende initia-
tieven ter aanmoediging van rookstop en/
of vermindering van de blootstelling aan 
passief roken en een structurele financie-
ring voor de Tabak Stop Lijn. Het defini-
tieve Kankerplan was op het moment van 
eindredactie nog niet voorgesteld.

1.3. Vlaams beleid
De Vlaamse overheid is bevoegd voor ta-
bakspreventie. Welk beleid voerde Vlaan-
deren sinds 2004?

Het VLK-artikel uit 2004 betreurde dat de 
gezondheidsdoelstelling over tabak 1998-
2002 niet was gehaald. Het aantal rokers 
moest met 10% dalen. In 1998 rookte 
27% van de Vlaamse bevolking, in 2002 
26%25. In het buitenland, bijvoorbeeld 
in een aantal Amerikaanse staten, blijkt 
een substantiële daling van het aantal ro-
kers nochtans mogelijk te zijn. Maar die 
beschikken over een gigantisch budget, 
waardoor een intensief programma van 
tabakspreventie, met onder meer groot-
schalige tabaksontmoedigingscampagnes, 
mogelijk was.

In Europa zijn er geen dergelijke budget-
ten voor de strijd tegen tabaksgebruik, 
zelfs niet in modellanden als het Verenigd 
Koninkrijk. ‘Als je iets wilt bereiken, moet je 
er veel geld tegenaan gooien, over verschei-
dene jaren,’ stelt Luk Joossens. Hij schreef 
mee aan het rapport Progress in Tobacco 
Control in 30 European Countries, 2005 to 
200726. Dat adviseert dat landen minstens 
3 euro per hoofd besteden aan de strijd 
tegen tabaksgebruik. In 2006 spendeerden 
alleen het Verenigd Koninkrijk, IJsland en 
Zwitserland meer dan 1 euro per hoofd. 
België gaf slechts 0,37 eurocent per hoofd 
uit. Dat komt neer op ongeveer 4 miljoen 
euro (2 miljoen euro federaal (Fonds), on-
geveer 1 miljoen van Vlaanderen en onge-
veer 1 miljoen van Wallonië). 

Op 6 maart 2009 keurde de Vlaamse Re-
gering het Vlaams Actieplan tabak, al-
cohol en drugs 2009-201527 goed – met 
daaraan gekoppeld een nieuwe gezond-
heidsdoelstelling. De basis hiervoor werd 
gelegd op de Gezondheidsconferentie van 
2006. De nieuwe doelstelling luidt: ‘Het 
realiseren van gezondheidswinst op be-

luk Joossens: ‘stoppen met roken blijft te duur voor 
mensen in armoede.’

De doelgroep van mensen in armoede 
en kansarmen telt aanzienlijk meer 
rokers, die bovendien sterker verslaafd 
zijn en het dus moeilijker hebben om 
te stoppen. 
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volkingsniveau door tegen het jaar 2015 
het gebruik van tabak, alcohol en illegale 
drugs terug te dringen.’ Dat betekent voor 
tabak onder meer: voorkomen dat iemand 
begint te roken; de beginleeftijd uitstel-
len; vroegtijdige aanpak stimuleren en een 
gezonde leefomgeving waarborgen. 

Voor tabak omschrijft de doelstelling de 
volgende specifieke streefdoelen:
- Bij personen van 15 jaar en jonger is het 

percentage rokers niet hoger dan 11%. 
- Bij personen van 16 jaar en ouder is het 

percentage rokers niet hoger dan 20%.

Als referentiemetingen gebruikt de over-
heid enerzijds het percentage leerlingen 
tussen 12 en 16 dat het voorbije jaar 
heeft gerookt, opgemeten door de VAD-
leerlingenbevraging 2004-2005 (14,2%) 
en anderzijds het aantal dagelijkse rokers 
in Vlaanderen in 2004 volgens de Gezond-
heidsenquête (27%) (voor cijfermateriaal 
zie tabellen 1a en 1b, voor uitleg over de 
cijfers zie de kadertekst).

Het Actieplan geeft toe dat meer middelen 
nodig zijn. Sinds 2005 waren de investe-
ringen in maatregelen tegen tabak, alco-
hol en drugs al gestegen: van 4.262.046 
in 2005 naar 6.163.655 in 200828. Het 

Actieplan voorziet nu een uitbreiding aan 
middelen van 2,25 miljoen euro over de 
duurtijd van het Actieplan. Tegen 2015 
moet er dus 2,25 miljoen euro extra per 

jaar worden geïnvesteerd. De koek wordt 
verdeeld over tabak, alcohol en drugs. Wat 
precies naar tabak gaat, is haast onmoge-
lijk te berekenen, aldus Alexander Witpas. 
De verscheidene organisaties die subsidies 
van de overheid ontvangen, zijn met veel 
meer bezig dan tabak. Heel wat preventie-
methodieken nemen in hun aanpak tabak, 
alcohol en drugs samen op, een trend die 
in de toekomst zal toenemen.

We komen dus lang niet aan de aanbevo-
len investering van 3 euro per hoofd. Het 
is ook niet echt realistisch om te denken 
dat dit in de nabije toekomst wel zo zal 
zijn, zeker niet met het huidige budget 
voor preventieve gezondheidszorg en in 
deze tijd van besparingen. Het volledige 
budget voor preventieve gezondheidzorg 

in Vlaanderen bedraagt slechts om en 
bij de 24 miljoen euro, zegt Witpas. 2,25 
miljoen euro is in die optiek een serieuze 
uitbreiding, al blijft het erg weinig. Het 

preventiebudget is een peulenschil van 
het volledige budget van Welzijn, Volks-
gezondheid en Gezin, dat om en bij de 3,8 
miljard bedraagt. 

Met een Actieplan en gezondheidsdoel-
stelling komt Vlaanderen in elk geval te-
gemoet aan de normen van de FCTC (ar-
tikel 5.1). Zoals de Kaderovereenkomst 
voorschrijft, kiest het voor een integrale 
aanpak: het gelijktijdig invoeren van een 
reeks elkaar ondersteunende maatregelen 
waarvan de effectiviteit bewezen is. Om 
de vooropgestelde gezondheidsdoelstel-
ling te bereiken, wil het Actieplan de inte-
grale beleidsvisie in de praktijk brengen in 
verschillende sectoren en bij de verschil-
lende doelgroepen. Het Actieplan stelt 
twee soorten krachtlijnen voor: struc-

Anne Hublet: ‘vooral jongens lijken gevoelig voor hoge tabaks-
prijzen, omdat zij, in tegenstelling tot meisjes, meestal hun 
sigaretten zelf moeten kopen.’

Tabel 1a. Aantal rokers van 15 jaar en ouder (bron: gezondheidsenquête België 2004 en 2008, Wetenschappelijk Instituut Volksgezond-
heid (WIV), Brussel)

België Vlaanderen

2004 2008 2004 2008

Aantal dagelijkse rokers 15 jaar en ouder 24% 21% 23% 19%

Aantal occasionele rokers 15 jaar en ouder 4% 4% 4% 4%

Totaal aantal rokers 15 jaar en ouder 28% 25% 27% 23%

(blauw = evolutie subgezondheidsdoelstelling tabaksgebruik Vlaanderen bij personen van 15 jaar en ouder)

Tabel 1b. Evolutie van de subgezondheidsdoelstelling tabaksgebruik bij personen van 15 jaar en jonger (bron: VAD-leerlingenbevraging, 
syntheserapport 2008-2009)

Tabaksgebruik laatste jaar ‘04-’05 ‘05-’06 ‘07-’08 ‘08-’09

Leerlingen jonger dan 16 jaar 14,2% 12,8% 15% 13,7%

Tabel 1c. Vergelijking aantal rokende jongens en meisjes in Vlaanderen en Wallonië (bron: HBsC international report from the 2005/2006 
survey)

Vlaanderen Wallonië

jongens meisjes jongens meisjes

11-jarigen die minstens 1 keer per week roken <0,5% <0,5% 1% 1%

13-jarigen die minstens 1 keer per week roken   4%   4% 6% 5%

15-jarigen die minstens 1 keer per week roken 18% 17% 14% 17%
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1. gegevens over rookgedrag: wie van de drie?
Zowel het Onderzoekers- en Informatiecentrum van de Verbrui-
kersorganisaties (OIVO) als het enquêtebureau IPSOS (in op-
dracht van de Stichting tegen Kanker) houden jaarlijks enquêtes 
naar het rookgedrag. Daarnaast beschikken we ook over gegevens 
van de vierjaarlijkse Gezondheidsenquête België (van het federale 
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid), waarvan de recent-
ste, uit 2008, dit jaar zijn verschenen29. 

De cijfers van deze drie bronnen lopen de jongste jaren sterk 
uiteen. Volgens de IPSOS-enquête30 telde België in 2008 maar 
liefst 30% dagelijkse rokers, volgens de OIVO-enquête31 waren 
er slechts 20%. De Gezondheidsenquête kwam uit op 21% dage-
lijkse rokers voor 2008. In 2009 noteerde de IPSOS-enquête een 
onrustbarende 32%, terwijl OIVO het nog altijd op 20% hield. 

Ook de cijfers voor Vlaanderen verschillen sterk. De Gezondheid-
senquête telde in 2008 19% dagelijkse rokers, de IPSOS-enquête 
kwam uit op 30% in 2009. De cijfers van OIVO voor Vlaanderen 
komen met 18% (2008) en 19% (2009) opnieuw overeen met de 
cijfers van de Gezondheidsenquête.

Vergelijken we het aantal jonge dagelijkse rokers (15-24 jaar), 
dan komen de cijfers van IPSOS en de Gezondheidsenquête wel 
overeen. IPSOS noteerde in 2009 30% mannelijke en 19% vrou-
welijke dagelijkse rokers in deze leeftijdsklasse, met een alge-
meen totaal van 26%. De Gezondheidsenquête kwam uit op res-
pectievelijk 29, 21 en 25%. 

Op welke cijfers moeten we afgaan? De auteurs van de Gezond-
heidsenquête wijzen erop dat de IPSOS-studie als enige een toe-
name van het rookgedrag aantoont en de neiging heeft om het 
tabaksgebruik te overschatten. Bovendien lijkt ook op Europees 
niveau veeleer een daling aan de gang. Daarnaast suggereren ook 
de verkoopcijfers van de tabaksproducten in ons land dat het 
aantal rokers daalt. Zowel de verkoop van sigaretten als sigaren 
en – in mindere mate – roltabak neemt af. 

De Vlaamse overheid baseert zich voor het aantal volwassen ro-
kers op de cijfers van de Gezondheidsenquête. Ook wij gebruiken 
de gegevens van de Gezondheidsenquête. 

Ook voor gegevens over rookgedrag van jongeren van 15 jaar en 
jonger kunnen we een beroep doen op drie studies: de studie 
Jongeren en Gezondheid van de Universiteit Gent die (samen met 
een door de ULB uitgevoerd Waals onderzoek) deel uitmaakt van 
de internationale studie Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC), de ESPAD-studie (European School survey Project on Alco-
hol and other Drugs, waarvan de cijfers voor Vlaanderen verzameld 
worden door de VUB) en de volledig Vlaamse VAD-leerlingenbe-
vraging (VAD = Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproble-

men). Voor het Vlaamse luik van de drie studies, gefinancierd 
door de Vlaamse overheid, is er nu een samenwerkingsprotocol. 
De studies, die op verschillende tijdstippen bevragen, zullen wat 
meer op elkaar worden afgestemd, zowel voor het complemen-
taire als het gemeenschappelijke gedeelte. Op die manier zullen 
cijfers over jongeren beschikbaar zijn over verscheidene jaren. 

2. grotendeels positieve evolutie
Leggen we de cijfers van de Gezondheidsenquête van 2004 en 
2008 naast elkaar (Tabel 1a), dan zien we dat het totaal aantal 
(dagelijkse en occasionele) rokers zowel in België als in Vlaande-
ren is gedaald: van 28 naar 25% in België, van 27 naar 23% in 
Vlaanderen. De daling tussen 2004 en 2008 is bovendien groter 
dan de jaren daarvoor. In 1997 waren er nog 30% rokers in België, 
in 2001 29%. In 1997 rookten nog 29% van de Vlamingen, in 
2001 nog 28%. Een positieve evolutie dus.

De daling situeert zich bij het aantal dagelijkse rokers, het aantal 
occasionele rokers (in 2004 en 2008 4% in België en Vlaanderen) 
bleef gelijk. Het aantal zware rokers (20 sigaretten of meer per 
dag) schommelde van 1997 tot 2004 rond de 10% in België, in 
2008 kunnen nog we 7% als zware roker bestempelen. 

Minder rooskleurig zijn de recentste cijfers voor de leeftijdscate-
gorie 15 tot 25 jaar. Hoewel het aantal rokers daalde van 32% in 
1997 naar 25% in 2008, kunnen we niet van een echte vooruit-
gang spreken sinds 2004, toen het percentage op 26% lag.

Met 23% rokers van 15 jaar en ouder (alle volwassen rokers) lijkt 
Vlaanderen alvast op goede weg om een van de twee subgezond-
heidsdoelstellingen voor tabak in 2015 te halen. Voor het ta-
baksgebruik bij jongeren is de situatie minder rooskleurig. Het 
percentage rokers jonger dan 16 dat het voorbije jaar heeft ge-
rookt, geeft volgens de VAD-leerlingenbevraging (Tabel 1b) sinds 
schooljaar 2004-2005 geen duidelijke trend weer, maar vertoont 
lichte schommelingen rond eenzelfde waarde. Tijdens het school-
jaar 2008-2009 bedroeg de parameter 13,7%. 

Eind 2010 werden nieuwe gegevens verwacht van de HBSC-studie, 
die nu om de vier jaar wordt uitgevoerd. Tabel 1c geeft de gege-
vens uit 2006 van de HBSC-studie over wekelijks roken voor de 
11-, 13- en 15-jarigen in Vlaanderen en Wallonië.

Het rapport ‘Gezondheid en samenleving’ van de Gezondheidsen-
quête bevat ook een aantal gegevens over meeroken32. Ook hier 
merken we een positieve evolutie. Zowel thuis, op het werk als in 
openbare plaatsen of het openbaar vervoer roken steeds minder 
Belgen en Vlamingen mee.

(mEE)ROKEn In BELgIë En VLAAnDEREn
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turele krachtlijnen die aangeven welke 
randvoorwaarden moeten zijn voldaan en 
strategische krachtlijnen die aangeven wat 
inhoudelijk op het terrein moet gebeuren. 
Een Vlaamse Werkgroep tabak, alcohol en 
drugs leidt de uitvoering van het Actieplan 
in goede banen. 

‘Een prioriteit van het Actieplan is het op-
stellen van een goed organogram,’ legt 
Witpas uit. De effectiviteit van het beleid 
hangt immers af van de mate waarin acties 
op een gecoördineerde manier worden uit-
gevoerd. Het Actieplan voorziet daarom ook 
een partnership met lokale besturen en be-
oogt daarbij een gezamenlijke inbreng van 
middelen. Op die manier moet de slagkracht 
vergroten. Het is namelijk niet de bedoe-
ling dat een meerinvestering aan Vlaamse 

kant leidt tot een minderinvestering door 
lokale besturen. Grootste nood en grootste 
kost zijn een optimale en doelmatige aan-
wending en de uitbreiding van de capaci-
teit voor uitvoering op het terrein.

Het Actieplan beoogt onder meer extra 
aandacht voor vroeginterventie en de 
uitbouw van de rookstopbegeleiding. Zes 
rookstopregisseurs hebben inmiddels het 
rookstopaanbod in kaart gebracht. Ze 
moeten ervoor zorgen dat de blinde vlek-
ken in het aanbod worden opgevuld. 

Hedwig Boudrez vindt dat er ook dringend 
onderzoek moet gebeuren naar de vraag 
naar rookstopbegeleiding. ‘Daar hebben we 
nu totaal geen zicht op. Een roker kan wel 
de intentie hebben om te stoppen, maar 

onderneemt daarvoor nog geen poging. Ook 
doen niet alle stoppers een beroep op rook-
stopbegeleiding.’ Alexander Witpas deelt 
zijn mening. Het Actieplan moet dit soort 
‘marketingonderzoek’ mogelijk maken.

De voorbije jaren zijn heel wat effectie-
ve methodieken over tabak ontwikkeld, 
vooral voor het onderwijs. Dat gebeurde 
via de partnerorganisaties van de Vlaamse 
overheid, zoals het Vlaams Instituut voor 
Gezondheidspromotie en Ziektepreven-
tie (VIGeZ). Een van de krachtlijnen van 
het Actieplan is nu ook de ‘systematische 
aandacht voor specifieke doelgroepen en 
genderverschillen’. Dat betekent onder 
andere meer aandacht voor mensen in ar-
moede en kansarmen. Die doelgroep telt 
aanzienlijk meer rokers, die bovendien 

Kinderen hebben recht op een rookvrije leefomgeving thuis. De overheden ondernemen niets wezenlijks om de duizenden kinderen 
te beschermen die elke dag in de rook van hun ouders zitten.
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sterker verslaafd zijn en het dus moei-
lijker hebben om te stoppen. Volgens 
Witpas wordt het een grote uitdaging om 
goede, doeltreffende programma’s te ont-
wikkelen om deze moeilijke doelgroep te 
bereiken. 

Het is de bedoeling dat tijdelijke en lokale 
implementatieprojecten die in het kader 
van het Actieplan werden goedgekeurd 
de komende jaren na afloop worden geïn-
tegreerd in vaste structuren en naar heel 
Vlaanderen worden uitgebreid, tenminste 
als hun effectiviteit is bewezen. Dat is 
nu bijvoorbeeld het geval voor het VIGeZ-
pilootproject 24 uur niet roken, dat vanaf 
2011 in heel Vlaanderen zal plaatsvinden. 
Dat project is gericht op het stimuleren 

van een rookstop bij de Vlaamse bevol-
king, maar in het bijzonder ook bij mensen 
in armoede.

Vlaanderen weet dat het zijn gezondheids-
doelstelling niet zonder federale hulp 
zal kunnen halen. Het heeft immers niet 
alle troeven in handen voor een integrale 
strategie. Zo is Vlaanderen niet bevoegd 
voor tabaksprijzen, tabaksreclame, etiket-
tering en het invoeren van een algemeen 
rookverbod. Het Actieplan wijst er dan ook 
op dat een effectief Vlaams beleid moet 
worden versterkt op het federale niveau. 
De structuren die eerder in dit artikel aan 
bod kwamen, zouden in principe een geïn-
tegreerd beleid mogelijk moeten (helpen) 
maken. 

2. OnzE COnCLUsIEs
Op het gebied van het tabaksbeleid zijn 
een aantal stappen vooruit gezet. Maar 
heeft ons land al voldoende zijn best ge-
daan na vijf jaar FCTC? We geven onze con-
clusies vanuit onze eigen prioriteiten voor 
een rookvrije toekomst. Tabel 2 biedt een 
meer uitgebreid en schematisch overzicht.

Voor de VLK zijn het beperken van de 
instroom van jonge rokers en het recht 
op een rookvrije omgeving absolute 
prioriteiten. Daar is immers de grootste 
‘gezondheidswinst’ te boeken. Door de in-
stroom te stoppen, zal het aantal rokers 
stelselmatig dalen. Wie niet begint te 
roken en wie niet aan tabaksrook wordt 

Tabel 2

Balans van het tabaksbeleid na vijf jaar FCTC, op basis van de prioriteiten van de VLK: de instroom van jonge rokers beperken en een 
rookvrije omgeving garanderen

FCTC en richtlijnen België Vlaanderen

Algemeen rookverbod  

- Artikel 8 (bescherming tegen blootstelling  
tabaksrook) en richtlijnen

- geen algemeen rookverbod in de  
publieke ruimte 

- geen aandacht voor recht van kinderen 
op rookvrije thuisomgeving 

- Volledig rookverbod in scholen, ook 
buiten 

- Geen aandacht voor recht van kinderen op 
rookvrije thuisomgeving 

Maatregelen om de verkoop van tabakswaren aan 
banden te leggen en de vraag naar tabak te  
verminderen

- Artikel 13 (reclame, promotie en sponsoring)  
en richtlijnen

- Artikel 16: verkoop aan en door minderjarigen

- affiches in handelszaken 
- uitstalling tabakswaren  
- sigarettenautomaten 
- tabakswaren overal te koop 

n.v.t.*

- Artikel 6: prijzen en taksen - ongunstig belastingssysteem,  
geen grote prijsverhogingen 

n.v.t.

Grootschalige, langdurende campagnes

-  Artikel 12 (educatie, communicatie, training en 
publiek bewustzijn)

- te beperkt budget, niet intensief 
genoeg 

- te beperkt budget, niet intensief  
genoeg 

Andere maatregelen

- Artikel 5.1 en 5.2 (algemene verplichtingen):  
allesomvattend actieplan nationaal  
coördinatiemechanisme

- Kankerplan, geen tabaksplan meer 
- Kankerplan zonder concrete doelstellin-

gen en zonder eis van rookverbod 
- nog geen operationeel nationaal  

coördinatiemechanisme 
- te weinig evaluatie 

- Actieplan met concrete doelstellingen  
maar met te weinig financiële slagkracht. 
Bevoegdheid te beperkt: 

- te weinig evaluatie 

- Artikel 11: verpakking en etikettering van 
tabakswaren (gezondheidswaarschuwingen)

- voldoende grote gezondheidswaarschu-
wingen op tabakswaren 

n.v.t.

* niet van toepassing
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blootgesteld,  wordt ook niet geconfron-
teerd met de gezondheidsgevolgen ervan. 
Wanneer we het voorbije beleid zo bekij-
ken, komen we tot een aantal teleurstel-
lende conclusies:

 het is onbegrijpelijk dat er ondanks een 
federaal tabaksplan en daarna een kanker-
plan nog altijd geen volledig rookverbod 
in de horeca is. Een kankerplan dat niet ex-
pliciet pleit voor een volledig rookverbod, 
is dweilen met de kraan open. Het is een 
onmisbare schakel in de denormalisatie 
van het roken. Het café is de ontmoetings-
plaats voor jonge mensen bij uitstek en 
fungeert als belangrijke rekruteringsplaats 
voor nieuwe rokers. De overheid geeft hier 
een fout signaal en schiet bovendien tekort 
in de bescherming van de gezondheid van 
haar burgers. 

 Ons land neemt ook onvoldoende 
maatregelen om de verkoop van tabaks-
waren aan banden te leggen. Ze zijn 
overal te koop, jongeren raken ondanks 
de opgelegde maatregelen gemakkelijk 
aan sigaretten en worden bovendien nog 
altijd op allerlei manieren verleid door de 
tabaksindustrie: tabakswaren staan op 
strategische plaatsen in de handelszaken 
naar hen te lonken. Binnen en net buiten 
de handelszaken lopen ze bijna letter-
lijk tegen de nog altijd toegelaten affi-
ches van tabaksmerken aan. België krijgt 
daarnaast ook een onvoldoende voor zijn 
prijs- en taksenbeleid. 

 De overheden van dit land ondernemen 
niets wezenlijks om de duizenden kinderen 
te beschermen die elke dag in de rook van 
hun ouders en/of andere familieleden zit-
ten. Kinderen van rokende ouders lopen veel 
meer risico om later zelf roker te worden. 

 Vijf jaar na de invoering van het FCTC 
is er nog altijd geen echt nationaal co-
ordinatiemechanisme operationeel, dat 
een samenhangend beleid waarborgt. Het 
tabaksfonds maakte zijn oorspronkelijke 
belofte niet waar en de beleidsstructuren 
die een geïntegreerde aanpak moeten hel-
pen waarborgen, zijn nog altijd niet ope-
rationeel. 

 De budgetten voor tabakspreventie zijn 
bedroevend laag. Waar blijven de inten-
sieve, langdurige campagnes die mee het 
roken moeten denormaliseren?

 meten is weten. De effecten van het 
gevoerde tabaksbeleid worden weinig tot 
niet geëvalueerd. 

3. nAAR EEn ROOKVRIjE 
TOEKOmsT: TIEn 
BELEIDsVOORsTELLEn

De verschillende overheden moeten voor 
de VLK dringend werk maken van de vol-
gende punten.

1. De verschillende overheden en be-
leidsdomeinen moeten beter samen-
werken om de strijd tegen tabak op 
een integrale manier aan te pakken. 
De FCTC moet als leidraad dienen voor 
een samenhangend beleid dat tot doel 
heeft in de eerste plaats de instroom 
van jonge nieuwe rokers te stoppen 
en iedereen het recht op een rook-
vrije omgeving te garanderen en in de 
tweede plaats elke roker te motiveren 
en te helpen om te stoppen. 

2. De uitzonderingen op het huidige 
rookverbod moeten zo snel mogelijk 
verdwijnen. Een nieuw kankerplan 
kan niet zonder de onmiddellijke 
invoering van een algemeen rook-
verbod. Die invoering moet goed 
worden voorbereid, met een dege-
lijke campagne bij de horeca en het 
grote publiek. De naleving ervan 
moet streng worden gecontroleerd 
en overtredingen moeten hard wor-
den aangepakt.

3. Er zijn te veel tabaksverkooppunten 
in België. De verkoop van tabaks-
waren moet aan banden worden ge-
legd, bijvoorbeeld door het invoeren 
van een licentie om tabakswaren te 
verkopen. Tabakswaren verkopen 
mag enkel op vertoon van de iden-
titeitskaart van de koper, zodat het 
verkoopverbod voor jongeren onder 
de zestien beter wordt nageleefd. Si-
garettenautomaten moeten verboden 
worden. 

4. Het afficheren van tabakswaren in en 
rond handelszaken die tabakswaren 
verkopen, moet worden verboden. Dat 
geldt ook voor het uitstallen van ta-
bakswaren.

5. Er moeten gelijke taksen komen op 
alle tabakswaren en het aandeel van 
de specifieke accijnzen moet omhoog, 
zodat prijsverschillen tussen tabaks-
producten en tussen sigarettenmerken 
vervagen. Prijsverhogingen moeten 
minstens 10% van de verkoopprijs be-
dragen.

6. De voorbije jaren zijn maatregelen ge-
nomen om het recht op een rookvrije 
omgeving in de publieke ruimte te 
garanderen. Helaas blijft een belang-
rijke, niet-mondige groep in de kou 
staan: kinderen van rokende ouders. 
Het wordt tijd dat onze overheden 
aandacht hebben voor het recht van 
kinderen op een rookvrije leefomge-
ving thuis. 

7. Voor een effectief tabakspreventie-
beleid moeten de huidige budgetten 
omhoog. Om echt impact te hebben, 
zijn immers intensieve, meerjarige 
campagnes nodig: zowel massame-
diacampagnes gericht op de denor-
malisatie van het roken als voorlich-
ting op maat van de verschillende 
doelgroepen, zoals armen en kansar-
men.

8. Voor mensen die in armoede leven, 
zijn rookstopbegeleiding en rook-
stopmiddelen nog altijd te duur. Deze 
doelgroep telt nochtans de meeste 
en ook zwaarst verslaafde rokers. De 
overheid moet de financiële drempel 
om te stoppen met roken voor deze 
doelgroep verder verlagen.

9. Voor tabakskwesties die vooral op EU-
niveau worden geregeld, zoals etiket-
tering en verpakking, moet België mee 
pleiten voor gedurfde en vergaande 
regelgeving (zoals gestandaardiseerde 
verpakkingen) in de strijd tegen ta-
baksverbruik.

10. We hebben nood aan meer en duidelij-
ker meetgegevens. Het Kankercentrum 
moet die taak op zich nemen. België 
zou bijvoorbeeld in het ICT Policy Eva-
luation Project kunnen stappen. Op 
die manier kan het de effecten van 
zijn tabaksbeleid evalueren en verge-
lijken met andere landen. 
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