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Wisselend wetgevend landschap  
voor tabaksproducenten,  
handelaars en consumenten
De afgelopen 20 jaar heeft de Belgische wetgever aan tabaksproducenten, handelaars en 
consumenten meer regels en beperkingen opgelegd. Een overzicht.

Waarschuwende tekst op 
tabaksproducten

Verbod om sigaretten te verkopen 
in pakjes die minder dan 19 
sigaretten bevatten.

Verbod om te roken op de 
werkplaats, in openbare 
ruimtes en in hotels.

Verplichting om jetons 
te gebruiken voor 
sigarettenautomaten.
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Een algemeen verbod 
op tabaksreclame. 
Uitzondering: affichering 
van het merk in en aan de 
voorgevel van tabakswinkels 
en van krantenwinkels die 
tabaksproducten verkopen.

Verbod op verkoop aan -16 
jarigen.

Verbod op roken in treinen 
van de NMBS.
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Verbod op roken in 
restaurants. Enkel in 
afgesloten ruimtes is 
roken nog toegestaan op 
voorwaarde dat daar enkel 
gedronken en niet gegeten 
wordt. Ook in kantines van 
sportcomplexen, tearooms, 
snackbars, pitazaken, 
pizzazaken en ijssalons 
gelden dezelfde regels.

Totaal rookverbod voor 
leerlingen, personeel en 
ouders in alle Vlaamse 
scholen.

Wie tabaksproducten in de handel wil brengen 
wordt onderworpen aan een jaarlijkse 
notificatieprocedure waarbij hij o.a. de 
ingrediëntenlijst moet vermelden.

Algemeen rookverbod in de horeca, met 
uitzondering van cafés waar geen eten wordt 
verkocht, casino’s en discotheken.

Alle in België verkochte 
tabaksproducten moeten naast 
de algemene waarschuwing 
ook voorzien zijn van een 
gecombineerde waarschuwing, 
m.a.w. een foto of een andere 
illustratie samen met een 
bijbehorende tekst.

Tabaksproducenten 
worden verplicht om 
de gecombineerde 
waarschuwingen op pakjes 
sigaretten te roteren 
en de gegevens van de 
Tabaksstoplijn te vermelden.

Algemeen rookverbod in de horeca. Cafés die 
een aparte rookkamer met afzuiginstallatie 
hebben, zijn de enige uitzondering.

Invoering van een nieuwe productnorm inzake 
brandveiligheid, de zogenaamde LIP-norm. 
LIP-sigaretten hebben de eigenschap dat ze 
sneller uitdoven wanneer ze onbeheerd ergens 
worden achtergelaten. Met deze nieuwe norm 
wil de wetgever het aantal onopzettelijke 
branden door achtergelaten of weggegooide 
sigaretten verminderen.

2007

Roken en de wet 
Naar een rookvrije school
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