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BELGIË GEBUISD VOOR EXAMEN TABAKSBESTRIJDING 
 

Ons land zakt van 10de naar 13de plaats in de Tobacco Control Scale 
 

Istanbul, 27 maart 2014 – Luk Joossens, expert tabakspreventie bij Stichting tegen Kanker, stelt 
vandaag de resultaten voor van de 5de Europese Tobacco Control Scale (TCS) op de Europese 
Conferentie voor Tabak en Gezondheid. De TCS is een ranglijst die aangeeft welke landen het meest 
doeltreffende anti-tabaksbeleid voeren. Ze is het resultaat van een enquête door koepelorganisatie 
European Cancer Leagues, die 34 Europese landen bevroeg over hun activiteiten in het kader van de 
strijd tegen tabak. De beoordeling gebeurt op basis van een aantal maatregelen die beschouwd 
worden als essentiële onderdelen van een veelomvattend beleid voor tabakspreventie. 
 
De Wereldbank beschreef volgende 6 beleidsmaatregelen als doeltreffend in de strijd tegen tabak: 

1. Prijsverhogingen door meer belastingen op tabaksproducten 

2. Een verbod op roken in openbare plaatsen en op de werkvloer 

3. Betere informatie voor consumenten, zoals publieke informatiecampagnes, media-aandacht en 

het publiceren van onderzoeksresultaten 

4. Een volledig verbod op reclame en promotie van alle tabaksproducten, logo’s en merknamen 

5. Opvallende en directe gezondheidswaarschuwingen op sigarettenpakjes en andere 

tabaksproducten 

6. Begeleiding die verslaafde rokers helpt te stoppen, alsook een vergemakkelijkte toegang tot 

rookstopgeneesmiddelen 

Vier landen (VK, Ierland, Ijsland en Noorwegen) staan aan het hoofd van het klassement met meer dan 
60 punten op 100. Na een gat van 4 punten, komt de volgende groep van 6 landen die het nog steeds 
goed doen met een score tussen 50 en 60 (Turkije, Frankrijk, Malta, Spanje, Finland, Oekraïne).  Toch 
hebben ook zij nog veel ruimte voor verbetering.   
 
De 10 landen uit beide kopgroepen houden er elk hoge prijzen, een veelomvattende wetgeving tegen 
roken, uitgebreide verboden op reclame en (met uitzondering van Finland) 
gezondheidswaarschuwingen met foto’s op tabaksproducten op na. 
 
8 landen verbieden tabaksdisplays in de verkooppunten (slechts 3 in 2010) en 15 landen verplichten 
gezondheidswaarschuwingen met foto’s op tabaksproducten (6 in 2010).  
 
Oekraïne, Kroatië en Servië maakten voor de eerste keer deel uit van de enquête. Verassend genoeg 
sprong Oekraïne meteen naar de top 10. Het land gaf België en Nederland, maar ook Zweden en 
Hongarije het nakijken. Over het algemeen zijn het vooral landen die geen nieuwe initiatieven 
ondernamen die punten verliezen en zakken in de ranglijst.  
 
Belgische resultaten teleurstellend: 3 plaatsen verlies 
België staat op de 13e plaats, met slecht 47 punten op 100. Volgens de makers van de Tobacco Control  
Scale, Luk Joossens en Martin Raw, zijn de Belgische resultaten teleurstellend. “Sinds 2006 is er geen 
enkele vooruitgang te melden, met uitzondering van een beslissing van het grondwettelijk hof, die roken 
in cafés verbied sinds 2011. Het grootste probleem voor België blijft de lage prijs van roltabak. De 
verkoop van roltabak in België lag nog nooit zo hoog als in 2013,” aldus Luk Joossens. 
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Volgens Suzanne Gabriels, manager tabakspreventie bij de Stichting, ontbreekt het België duidelijk aan 
politieke wil en daadkracht om de vereiste maatregelen te nemen die het roken kunnen inperken. Zo 
bedraagt het geschatte tabakspreventiebudget in ons land slechts € 0.27 per inwoner. Noorwegen, dat 
ons op vlak van tabakspreventiebudgetten voorbij stak tussen 2010 en 2013, spendeerdt ondertussen € 
0.88 per inwoner, terwijl koploper Ijsland € 1.88 per inwoner overheeft voor zijn tabakspreventiebeleid. 
Bekijk het volledige rapport vanaf 27/03/2014 om 10 uur op www.kanker.be/pers. 
 

– Einde van het persbericht – 
 

Info bestemd voor journalisten – Niet voor publicatie 
 
Voor interviews, meer informatie over dit persbericht of over Stichting tegen Kanker, kunt u terecht bij 
Steven De Bondt, persattaché Stichting tegen Kanker – gsm: 0477 468 231 – tel: 02 743 45 84 – e-mail: 
sdebondt@kanker.be. 

 
Over Stichting tegen Kanker 
Stichting tegen Kanker bundelt de krachten in de strijd tegen kanker. De Stichting is actief in België. Kanker treft in ons land 
jaarlijks bijna 70 000 mensen. Daarom financiert de Stichting wetenschappelijk kankeronderzoek in België en verstrekt ze 
informatie en sociale begeleiding aan mensen met kanker en hun naasten. Daarnaast is ze actief op het vlak van preventie, 
opsporing en de bevordering van een gezonde levenswijze. De inkomsten van de Stichting komen voornamelijk uit giften en 
legaten van particulieren. In 2012 ontving Stichting tegen Kanker 20,8 miljoen euro aan inkomsten, waarvan 8,6 miljoen euro 
naar steun aan wetenschappelijk onderzoek is gegaan. De Stichting besteedde ruim 4,6 miljoen euro aan psychosociale of 
materiële hulp en 4 miljoen euro aan informatie en gezondheidspromotie. 
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