
“Generatie Rookvrij” wil dat geen  
enkel kind nog begint met roken
 
95% van de Belgen staat achter het recht om rookvrij 
op te groeien

28 mei 2018 - Om onze toekomstige jongeren te beschermen tegen tabaksverslaving, roepen 
tientallen organisaties ter gelegenheid van de Werelddag zonder Tabak van 31 mei op om 
meer rookvrije plaatsen te creëren, vooral daar waar veel kinderen en jongeren komen.  
Want zien roken, doet roken. Op 28 mei ondertekenden de organisaties een charter, meteen 
ook het startsein van een grote publiekscampagne met op 31 mei de ludieke actie “Ik blaas 
liever bellen dan rook”. 95% van de Belgen staat achter het recht om rookvrij op te groeien en 
85% geeft aan zich te willen inzetten voor Generatie Rookvrij.

Elke week beginnen in België honderden jongeren te roken. Aan de basis hiervan ligt een simpele 
logica: zien roken, doet roken. De nieuwe beweging “Generatie Rookvrij” wil dat niemand, vanaf 
2019 geboren, ooit nog begint met roken. Een aantal pioniergemeenten, kinderboerderijen en 
ziekenhuizen nemen het voortouw. Als deze beweging verder uitdeint, zal voor de volgende 
generatie niet roken de nieuwe norm zijn. Dit zal jongeren weerbaarder maken om niet te 
beginnen met roken. 
 
Wie zit achter Generatie Rookvrij? 

Het oorspronkelijke initiatief komt van Kom op tegen Kanker en Stichting tegen Kanker, 
maar kreeg al snel de steun van de Belgische Cardiologische Liga, de Gezinsbond, het Vlaams 
Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en 
Tuberculosebestrijding, het Fonds des affections respiratoires, de Service d’Etude et de Prévention 
du Tabagisme en het Observatoire de la Santé du Hainaut. Ondertussen schaarden zich tientallen 
gezondheidsorganisaties en medische verenigingen achter de oproep. Op 28 mei ondertekenden 
deze organisaties het charter waarmee ze zich engageren om samen met hun leden werk te gaan 
maken van een rookvrije generatie. 

De pioniers 

Generatie Rookvrij wil verantwoordelijken bij gemeenten, sportclubs, jeugdbewegingen, … 
warm maken om hun locaties of events rookvrij te maken, ruimer dan wat de wetgever vandaag 
voorschrijft. Als er nog rookzones worden toegestaan, zouden die uit het zicht van kinderen 
moeten zijn. Zes gemeenten nemen het voortouw en maken binnenkort op vraag van Kom op tegen 
Kanker hun speeltuinen en sportterreinen rookvrij. Vier kinderboerderijen doen hetzelfde met 
hun domein. Drie ziekenhuizen nemen een voortrekkersrol op. Op de campagnesite staan tips en 
communicatiematerialen om anderen te helpen deze goede voorbeelden te volgen. 

Iedereen, bekend of onbekend, kan helpen

Op 31 mei, de Werelddag zonder Tabak, vinden ludieke acties “Ik blaas liever bellen dan rook” 
plaats. Verschillende bekende Vlamingen steunen de nieuwe beweging Generatie Rookvrij en 
zullen bellen blazen samen met kinderen op school. De initiatiefnemers hopen dat vele andere 
scholen, jeugdbewegingen, sportclubs, enz. in de loop van het jaar dit bellenblaasvoorbeeld zullen 
volgen. Iedereen kan een bijdrage leveren om het ambitieuze doel van een rookvrije generatie te 
realiseren: door een affiche op te hangen, door een brief te sturen naar de sportclub van zoon of 
dochter, door bellen te blazen en dit te posten via social media met #generatierookvrij. 

Meer informatie op www.generatierookvrij.be.

Persbericht onder embargo tot 28 mei 12 uur



De samenleving is er klaar voor

Het succes van soortgelijke acties in o.a. Nederland, maar ook het initiatief van Kruidvat om geen 
tabaksproducten meer te verkopen in ons land, toont aan dat we als samenleving klaar zijn om 
deze stap te zetten. Alle ouders, ook veel rokende ouders, willen dat hun kinderen van de sigaret 
afblijven. Uit een nieuwe bevraging van Stichting tegen Kanker bij 3.500 personen blijkt dat het 
draagvlak voor Generatie Rookvrij onder de bevolking erg groot is. 95% van de Belgen staat achter 
het recht van kinderen om rookvrij op te groeien. Niet alleen niet-rokers zijn grote voorstanders 
van rookvrije omgevingen, ook voor rokers mogen veel plaatsen rookvrij worden. 85% van de 
Belgen wil zich inzetten voor Generatie Rookvrij en 86% vindt dat in het volgende regeerakkoord 
hierover afspraken moeten gemaakt worden.

Bijlages

 * Resultaat nieuwe rookenquête 2018 door Stichting tegen Kanker te downloaden  
via https://www.kanker.be/kankerpreventie/de-gevaren-van-tabak/rookenqu-tes 
Kerncijfers achteraan dit persbericht

 * Het charter en de lijst van organisaties die het charter ondertekenen
 * Lijst van pioniers (gemeentes, kinderboerderijen, ziekenhuizen, Kruidvat)
 * Lijst van bellenblaasinitiatieven

Over Generatie Rookvrij
Een initiatief van 9 organisaties 

Info bestemd voor journalisten – niet voor publicatie

Voor meer informatie over Generatie Rookvrij:
Hedwig Verhaegen, Directeur Kennis en Beleid Kom op tegen Kanker 
02 227 69 74, GSM: 0474 04 39 45 – e-mail: hedwig.verhaegen@komoptegenkanker.be 
 
Voor meer informatie over de resultaten van de rookenquête:
Suzanne Gabriels, Expert Tabakspreventie Stichting tegen Kanker 
02 743 37 27, GSM: 0495 63 53 94 – e-mail: sgabriels@stichtingtegenkanker.be 

Voor vragen over campagnematerialen en advertenties, kunt u terecht bij: 
Sandra Rens, communicatie en marketing Generatie Rookvrij 
GSM: 0473 29 66 67 – e-mail: sandra@generatierookvrij.be

www.generatierookvrij.be



Resultaten rookenquête 2018 door Stichting tegen Kanker:



Charter Alliantie voor een Rookvrije Samenleving 

Wij, de ondertekenende organisaties, onderschrijven de missie, de visie, de doelstellingen en  
de aanpak van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving. We worden partner van de Alliantie  

en engageren ons om samen werk te maken van een eerste Generatie Rookvrij.

Missie
 
We willen een samenleving waar niemand 
nog (over)lijdt aan de gevolgen van roken 
en meeroken. 
 
Visie: een rookvrije generatie 
vanaf 2019 

 * We willen kinderen en jongeren 
beschermen tegen tabak. 

 * We streven naar een samenleving 
waarin niet roken de norm is  
in alle lagen van de bevolking. 

 * We streven naar een samenleving 
waarin ieder kind dat vanaf 2019  
wordt geboren volledig rookvrij kan 
opgroeien. 

 * We willen dat niemand die vanaf 2019 
geboren is ooit nog begint met roken.  
Zo creëren we een eerste rookvrije 
generatie. 

 * Tenslotte willen we dat mensen die 
willen stoppen met roken,  
nog beter worden geholpen en 
ondersteund.

Strategie  

 * Onze strategie is erop gericht het roken 
in het bijzijn van kinderen en jongeren 
te denormaliseren.

 * We willen ervoor zorgen dat kinderen 
en jongeren zo weinig mogelijk in 
contact komen  met tabaksproducten 
en vragen dat rokers niet roken in 
het zicht of het bijzijn van kinderen 
en jongeren. Want zien roken wekt 
de indruk dat roken “normaal” is. 
Kinderen en jongeren kopiëren gedrag. 
M.a.w.: zien roken, doet roken.

 * Daarom moet rookvrij de norm 
worden. Zo zullen kinderen en jongeren 
weerbaarder worden en minder 
geneigd zijn om beginnen te roken.

Naam:
Voornaam:
Functie: 
Organisatie:
 
Handtekening:

 
 

  De organisatie ……….……….……….………. 
     ondertekent het charter

  Zal aanwezig zijn op het persmoment  
     van 28/5/2018 

  Verklaart geen banden te hebben met  
     de tabaksindustrie
 
Ingevuld mailen naar info@generatierookvrij.be

Doelstellingen en aanpak 

Ons doel is om door een bundeling van de 
krachten bij te dragen aan een rookvrij 
België en daarmee gezondheidswinst voor 
de Belgische bevolking te realiseren.  
 
Onze aanpak steunt op twee pijlers,  
die elkaar versterken: 

1. We voorkomen dat er nieuwe rokers 
komen. Enerzijds door kinderen 
rookvrij te laten opgroeien. Anderzijds 
door jongeren te beschermen tegen de 
verleiding om te beginnen met roken. 

2. We dringen het aantal rokers terug 
door rokers te stimuleren en met 
effectieve hulp te ondersteunen om 
te stoppen met roken. Bij de realisatie 
van deze pijlers geven we speciale 
aandacht aan het terugdringen van de 
gezondheidsongelijkheid tussen hoger- 
en lagergeschoolden waarvoor roken 
een van de belangrijke oorzaken is.



SUPERMARKT

Geb�gen en veilig - Rookvrij zwanger - Rookvrij ziekenhuis

Mijn eerste lach, stapjes, wo�djes - Rookvrije thuis  -  Rookvrije kinderkribbe - Rookvrije
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Ik bouw aan een vriendenkring - Rookvrije jeugdbeweging, jeugdvakantie, sport en recreati
e

Op weg naar v�wassenheid- Rookvrije campus van hogeschool, concert, dancing, café, restaurant, terras en festival

Kribbe

SCHOOLIk  ontdek de wereld - Rookvrije schoolbuurt, winkel, dierentuin, kinderboerderij, speeltuin en pretpark

JONGEREN REIZEN

UNIVERSITEIT

Generatie Rookvrij
Rookvrij? Dat is de gezonde norm.



Wie kan “Generatie Rookvrij”  
mee helpen realiseren? 

 * Vroedvrouwen, gynaecologen, 
kinderartsen, onthaalmoeders, 
kinderkribben, ... 

 * Jonge ouders en grootouders,  
peters en meters 

 * Directies, leerkrachten en  
ouderraden van scholen 

 * Organisatoren van evenementen  
met veel kinderen en jongeren 

 * Jongerenorganisaties en -bewegingen 

 * Bestuurders en trainers in sportclubs 

 * Uitbaters van kinderboerderijen, 
dierentuinen, pretparken, … 

 * Uitbaters van speeltuinen, sport-  
en recreatiedomeinen, gemeenten, 
provincies, … 

 * Directies van ziekenhuizen  
en andere instellingen 

 * Geëngageerde horecaondernemers 

 * Wijkcomités 

 * Buurtwinkels en supermarkten

Wat willen we?  

Onze kinderen beschermen tegen tabak. We streven naar een maatschappij waarin ieder 
kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien. We willen dat deze nieuwe 
generatie er nooit voor zal kiezen om te beginnen met roken. Samen werken we aan 
“Generatie Rookvrij”!

Hangt straks het 
“Generatie Rookvrij”-label 
aan uw inkom of domein? 

Ontdek meer op www.generatierookvrij.be

Ga naar generatierookvrij.be  
en neem de checklist door.

Suggesties toegepast?  
Vul de checklist online in en vraag uw 

“Generatie Rookvrij”-label aan.

Pas de suggesties uit de checklist toe  
die voor u van toepassing zijn.



Pioniers voor Generatie Rookvrij 
Persconferentie 28/5/18

Volgende settings spelen een voortrekkersrol voor Generatie Rookvrij. Zij maken locaties waar 
vaak kinderen komen rookvrij, eventueel met een beperkt aantal rookzones uit het zicht van de 
kinderen. Generatie Rookvrij hoopt dat andere settings het voorbeeld van deze pioniers zullen 
volgen. 
 
1. Gemeenten (speeltuinen en sportterreinen) 
Volgende zes gemeenten komen op voor het recht van kinderen om op te groeien in een rookvrije, 
gezonde en veilige omgeving. De gemeenteraden of schepencolleges van deze gemeenten namen in 
het kader van Generatie Rookvrij al de principiële beslissing om de speeltuinen en sportterreinen 
die eigendom zijn van de gemeente rookvrij te maken en om de eigenaars van andere speel- en 
sportterreinen in de gemeente op te roepen dit voorbeeld te volgen.
 * Boechout
 * Leopoldsburg
 * Mechelen
 * Harelbeke
 * Waregem
 * Zottegem 

2. Ziekenhuizen
Volgende ziekenhuizen hebben hun ziekenhuisdomein rookvrij gemaakt met rookzones uit het 
zicht of hebben de principiële beslissing genomen om dat te doen.
 * Brussel: Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola
 * Namen: Clinique CHU UCL Site Mont-Godinne
 * Luik: CHU de Liège Site Notre-Dame des Bruyères 

3. Kinderboerderijen
Volgende vier kinderboerderijen beslisten in het kader van Generatie Rookvrij om hun domein 
rookvrij te maken.
 * Neerhof in Dilbeek
 * Bokkeslot in Deerlijk
 * Diggie in Brakel
 * La Prairie in Moeskroen 

4. Winkelketen Kruidvat
Kruidvat besliste als eerste grote winkelketen begin 2018 om de verkoop van tabaksproducten te 
stoppen. Hiermee wil Kruidvat het gebruik van tabak onder jongeren ontmoedigen. Kruidvat heeft 
meer dan 250 winkels in België. Voor eind 2018 stopt Kruidvat de verkoop van tabaksproducten in 
ruim twee derde van haar winkels, de overige winkels volgen voor eind 2019.

5. Rookvrije voetbalstadions (pioniers avant la lettre)
Zijn al een tijdje rookvrij:
 * Club Brugge, RSC Anderlecht, KRC Genk
 * Koning Boudewijnstadion, trainingscentrum Tubeke en alle thuiswedstrijden  

van de Rode Duivels



Lijst met contactpersonen 

Gemeentes
Mechelen Christophe Cools Christophe.Cools@mechelen.be  015 29 25 97

Leopoldsburg

Michiel Lenaerts michiel.lenaerts@leopoldsburg.be 011 40 22 60

Ben Colaers ben.colaers@ocmwleopoldsburg.be
011 53 98 10
011 34 02 56

Harelbeke Stien Vinken Stien.vinken@harelbeke.be     056 73 34 63

Boechout Erna Vanwesenbeeck Erna.Vanwesenbeeck@boechout.be 03 460 06 18

Zottegem Robin Doeraene robin.doeraene@zottegem.be  09 364 53 25

Waregem

Sam Vandendriessche Sam.Vandendriessche@welzijn.waregem.be 056 62 97 39

Geert Van Assche Geert.VanAssche@welzijn.waregem.be 056 62 97 38

in samenwerking met SV 
Zulte Waregem
Johan Deschuymere

johan.deschuymere@essevee.be 056 44 00 42

Ziekenhuizen
Universitair Kinderziekenhuis  
Koningin Fabiola
Jean-Joseph Crocqlaan 15, 1020 Brussel

maud.rouille@huderf.be
02 477 36 12 
0490 49 31 11

Clinique CHU UCL Site Mont-Godinne
Avenue Thérasse 1, 5530 Yvoir

laurence.galanti@uclouvain.be 02 764 19 02  
081 42 32 40  
0497 20 70 44

CHU de Liège Site Notre-Dame des Bruyères
Avenue de l’Hôpital B35, 4000 Liège

muriel.delvaux@ulg.ac.be 04 366 74 82 
04 242 52 52

pierre.bartsch@uliege.be 04 525 72 03

Kinderboerderijen
Neerhof
Neerhofstraat 2, 1700 Dilbeek

Jan Pille 02 569 14 45

Bokkeslot 
Tapuitstraat 57, 8540 Deerlijk

056 77 79 29

Diggie 
Diggieweg 14, 9660 Brakel

055 42 21 56

La prairie asbl
Rue de la vellerie 121, 7700 Mouscron

Monsieur Herlin 056 34 20 44  
0478 37 46 36

Winkelketen
Kruidvat/  A.s. Watson Health § Beauty 
Benelux

Areamanager Kruidvat Belgiê 
s.herman@be.aswatson.com (Stefie Herman)

0473 82 06 15

Voetbalstadions
Club Brugge
Olympialaan 72, 8200 Brugge

Vincent Mannaert, CEO
Vincent.mannaert@clubbrugge.be 

050 40 21 26 
0475 86 22 41

Anderlecht
Neerpedestraat 569, 1070 Anderlecht

David Steegen
david.steegen@rscanderlecht.be 

0475 90 26 26

KRC Genk
Onthaal: Stadionplein 4, 3600 Genk

Marc Hardy
marc.hardy@krcgenk.be

0498 86 20 50

KBVB, Koninklijke Belgische Voetbal Bond  
en Fanclub 1895
Koning Boudewijnstadion 
Houba de Strooperlaan 145, 1020 Brussel
Trainingscentrum 
Rue de Bruxelles 486, 1480 Tubeke

an.de.kock@footbel.com 0499 40 90 51 



Charter ondertekenaars / Charte des signataires 
Persconferentie 28/5/18 / Conférence de presse 28/5/2018

 * Association des Unions de Pharmaciens (AUP)
 * Association Pharmaceutique Belge / Algemene Pharmaceutische Bond (APB)
 * Astma- en Allergiekoepel vzw
 * Belgian Society of Paediatric Haematology Oncology (BSPHO)
 * Belgische Cardiologische Liga
 * Belgische Vereniging voor Pneumologie vzw
 * Chirojeugd Vlaanderen vzw
 * Christelijke Mutualiteiten (CM)
 * Domus Medica
 * European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP)
 * Federatie Open Scouting (FOS)
 * Federatie van Kinderboerderijen
 * Fédération des Fermes pour enfants
 * Fonds des affections respiratoires (FARES)
 * Gezinsbond
 * GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 * Kom op tegen Kanker
 * Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB)
 * Kruidvat
 * Landsbond van Liberale Mutualiteiten
 * Logo Antwerpen
 * Logo Brugge-Oostende
 * Logo Brussel
 * Logo Dender
 * Logo Gezond+
 * Logo Kempen
 * Logo Leieland
 * Logo Limburg
 * Logo Mechelen
 * Logo Midden West-Vlaanderen
 * Logo Oost-Brabant
 * Logo Waasland
 * Logo Zenneland
 * Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten
 * Onafhankelijke Ziekenfondsen / Mutualités Libres
 * Province du Hainaut
 * Service d’Etude et de Prévention de Tabagisme (SEPT)
 * Société Scientique de Médecine Générale (SSMG)
 * Sport Vlaanderen
 * Stichting tegen Kanker / Fondation contre le Cancer
 * Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
 * Vlaams Apothekers Netwerk (VAN)
 * Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD)
 * Vlaams Instituut Gezond Leven
 * Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen
 * Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde



Acties 

Uur Plaats Extra info
9u00 tot 11u30
10u: 
bellenblazen

Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola 
J.-J. Crocqlaan 15 
1020 Brussel

Aan onthaal hospitaal.
Om 10u zullen opvoeders en kinderen aan 
onthaal hospitaal bellen blazen  
(straatje wordt daarom even afgesloten)

10u30 Leefschool ’t Veertje
Pater Vertentenstraat 2
9220 Hamme

Bellen blazen met Nele Snoeck

12u00 Stedelijke Basisschool Crea 16
Grote Hondstraat 50
2018 Antwerpen

Bellen blazen met Tine Embrechts

12u00 tot 
15u30

CHU Brugmann
A.Van Gehuchtenplein 4, 
1020 Brussel

Aan hospitaal en aan onthaal psychiatrie: 
infostand (zonder bellen blazen) met 
sensibiliseringsmateriaal en appels

16u30 Sint-Jozefcollege1
Koningin Astridlaan 33
2300 Turnhout

Bellen blazen met Filip Peeters

Bellenblaas acties

Influencers zullen bellen blazen en  
een foto op Instagram plaatsen

 * Adrien Devyver
 * Cathérine Vandoorne
 * Chris Willemsem
 * Dominique Monami
 * Frank Deboosere
 * Frank Michiels
 * Hilde Crevits
 * Ihsane Chioua Lekhli
 * Imke Courtois
 * Jo Vandeurzen
 * Joëlle Scoriels
 * Justine Henin
 * Karl Vannieuwkerke
 * Lesley-Ann Poppe
 * Lien Van de Kelder
 * Sabine Appelmans
 * Tine Priem


