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1. INLEIDING 
 

In België is reclame voor tabakswaren sinds 1 januari 1999 verboden (Artikel 3 van de wet van 10 

december 1997). Het verbod geldt echter niet voor reclame voor tabaksproducten op de 

verkoopsplaats. Zo is bijvoorbeeld het aanbrengen van affiches en lichtreclames van een tabaksmerk 

of -product aan de voorgevel of binnenin tabakswinkels en krantenwinkels die tabaksproducten 

verkopen, nog steeds toegelaten in België. Nochtans heeft België op 1 november 2005 de 

Kaderconventie ter Bestrijding van het Tabaksgebruik (Framework Convention on Tobacco Control, 

FCTC) geratificeerd. Het FCTC legt verplichtingen op aan landen die het verdrag ratificeren. Artikel 13 

van het FCTC verbiedt elke vorm van reclame, promotie of sponsorschap voor tabaksproducten, 

binnen de vijf jaar na de ratificatie van de kaderconventie door dat land (voor België met name 1 

november 2010).  

Omdat België het FCTC geratificeerd heeft, dient ons land de uitzondering op artikel 3 van de wet van 

10 december 1997 (waardoor reclame toegelaten is op de verkoopplaats) te schrappen. Elf andere 

Europese landen hebben dit reeds doorgevoerd. Het schrappen van de uitzondering moet de 

aantrekkelijkheid voor tabaksproducten aan banden leggen, zeker in plaatsen die vaak door jongeren 

worden gefrequenteerd door de aanwezigheid van snoep, drank, chips en dergelijke. Bovendien zou 

België nog een stap verder kunnen gaan en het voorbeeld volgen van IJsland, Ierland, Noorwegen, 

Finland en het Verenigd Koninkrijk. In deze landen is het tonen van tabaksproducten op de 

verkoopsplaats verboden. Onderzoek in Ierland heeft uitgewezen dat het percentage jongeren dat 

zich tabaksreclame op de verkoopsplaats herinnerde, daalde van 81% voor het verbod tot 22% na het 

verbod.1  

Enquêtes wijzen op draagvlak bij de bevolking 

In België bestaat er een draagvlak bij de bevolking om het tabaksreclameverbod uit te breiden. Uit 

een enquête van Dedicated Research bij 2506 personen in 2012 in opdracht van Stichting tegen 

Kanker, blijkt dat 67% van de ondervraagden voorstander van zulk verbod is, 29% tegenstander en 

5% heeft geen mening. Een enquête bij 1051 personen uitgevoerd door TNS in dezelfde periode, 

komt uit op hetzelfde percentage, namelijk dat 67% voorstander is van het verbod op reclame op de 

verkoopsplaats2. Uit de enquête van Dedicated Research blijkt tevens dat 48% van de rokers hun 

tabaksproducten gewoonlijk gaan kopen in een dagbladwinkel, 19% in een grootwarenhuis, 12% in 

een buurtwinkel, 6% in een nachtwinkel, 5% in een tankstation, 4% in een gespecialiseerde 

tabakswinkel en nog kleinere percentages op andere locaties (bv via automaat of in het 

groothertogdom Luxemburg). 

Dit rapport van Stichting tegen Kanker heeft als doel een overzicht te geven van de tabaksreclame in 

126 verkoopspunten die dicht bij scholen liggen. Deze nabijheid van scholen is namelijk een zeer 

belangrijk argument voor het schrappen van de uitzondering over reclame op de verkoopsplaats in 

de wet op de tabaksreclame en voor het respecteren van de verplichtingen in het kader van het 

FCTC.  

                                                           
1
 McNeill, A, Lewis S, Mulcahy M, Clancy L, Hastings G, Edwards R, Evaluation of the removal of points-of-sale displays in 

Ireland, Tobacco  Control. doi:10.1136/tc.2010.038141  

2 European Commission, Attitudes of Europeans towards Tobacco, Special Eurobarometer 385, May 2012. 
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2. METHODOLOGIE 
 

De bedoeling van het onderzoek was om tabaksreclame op verkoopsplaatsen in de nabijheid van de 

middelbare scholen van België te inventariseren. De verkoopspunten mochten zich niet verder dan 1 

km van de school bevinden. In totaal werden in augustus en september 2012 126 verkoopspunten in 

38 verschillende steden en gemeenten, verspreid over de drie regio’s van ons land, door een student 

bezocht. Voor elk verkoopspunt werden diverse aandachtspunten in rekening gebracht die in dit 

rapport verder worden uitgelegd en geanalyseerd, zoals 

- Aanwezigheid van tabaksreclame aan de buitenkant van de verkoopplaats 

- Aanwezigheid van tabaksreclame binnen de verkoopplaats (zoals lichtreclames, affiches, 

stickers op de vloer, geldmatjes, displays (= driedimensionale maquette met meestal één of 

meerdere pakjes sigaretten of roltabak), dispensers (= een rekje met tabaksproducten), 

speciale presentaties zoals een neonlicht rond een aantal pakjes van hetzelfde merk in het 

winkelrek) 

- De slagzinnen op de affiches 

- De plaatsing van de sigaretten  

- De zichtbaarheid van de foto’s met de gezondheidswaarschuwingen op de sigarettenpakjes  

-  De informatie over de prijzen van sigaretten 

- De eventuele inrichting van de verkoopsplaats in de kleuren van één tabaksmerk 

- Eventuele bijzondere aandacht voor bepaalde merken van sigaretten of roltabak  

- De plaatsing van de roltabak  

- Eventuele bijzondere aandacht voor bepaalde merken van sigaren of cigarillo’s 

- De aanwezigheid en plaatsing van snoepwaar, energiedranken, bier en alcohol  
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3. INHOUD 
 

3.1 Liggen de winkels in de nabijheid van de scholen? 

Alle winkels die werden bezocht bevinden zich minder dan 1km ver van een middelbare school. 

Soms is de winkel vlakbij de middelbare school, zoals men het kan opmerken aan de hand van 

volgende foto’s:  

Winkel: 
Night and day 
Place de la Station 
5000 Namen 
 
School:  
Institut Sainte Ursule 
Rue de Bruxelles 78 
5000 Namen 

 

Winkel: 
Night and day  
Rue Julie Billart,  
Namur 
 
 
Scholen:   
- Institut Saint-Louis,  
Rue Pépin  
 
- Institut Notre-Dame, Rue 
Julie Billart, 17 
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Winkel: 
Librairie Les Snorkys  
Rue des déportés, 49, 
1200 Woluwé-Saint-
Lambert 
 
 
School:  
Institut de la Providence  
Chaussée de Stockel 28  
1200 Woluwe-Saint-
Lambert 

 

Winkel: 
Dagbladhandel Cannoke 
Vrijheidsstraat 20 
Aalst 

 
School:  
Sint-Maarteninstituut 
Ingang scholieren via 
Vrijheidsstraat 
9300 Aalst 
 

 

Winkel: 
Rue du Collège, 98 
4800 Verviers 
 
 
School:  
Institut Saint-Michel 
Rue du Collège 126   
4800 Verviers 
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Winkel: 
Libraire Fabienne et Dany 
rue de l'Eglise 74 
Chênée 

 
 
 

Scholen:  
- Athénée Royal de 
Chênée 
rue Bourdon 
 
- Collège Saint-Joseph 

 

Winkel: 
Dagbladhandel Hilfon 
Weggevoerdenstraat 65 
Ninove 

 
School:  
Sint-Aloysiuscollege  
Weggevoerdenstraat 55 
9400 NINOVE 

 
 

 

Winkel: 
Dagbladhandel Bij Selma, 
Stationsplein 
Ninove 
 
School:  
Koninklijk Atheneum 
Ninove  
Stationsplein 
9400 Ninove 
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3.2  Is er tabaksreclame aan de buitenkant? 

 

Op de 126 winkels:  

- Ja: 58 
- Nee: 68 

 

 

=> Van de 58 winkels (46% van de 126 winkels): hoeveel keer zijn de verschillende 

sigarettenmerken aan de buitenkant van de winkels terug te vinden? 

 

ja 
46,0% 

nee 
54,0% 

J. Cortes; 2 
Route 66; 1 Pall Mall; 6 

Chesterfield; 
1 

Bastos; 1 

Lucky Strike; 33 

L&M; 14 

Marloboro; 18 

Next; 6 

Winston; 
11 

Balmoral; 4 

Fortuna; 2 

Gauloises; 3 

Gold; 4 

Mercator; 2 

Camel; 4 

West; 17 

Salsa; 6 

Rancho; 5 
Agio; 2 
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Verscheidene winkels plaatsen sigarettenreclame aan de zijgevel, wat verboden is (Reclame 

is enkel toegelaten in en aan de voorgevel van tabakswinkels en krantenwinkels die 

tabaksproducten verkopen). 

Winkel : 
Librairie Sainte-Suzanne: 
Avenue Gustave Latinis 
71, 1030 Schaerbeek 

 
 

School:  
Institut Saint-Dominique - 
Rue Caporal Claes, 38 
 

 

Winkel : 
Topaaslaan 65, 1030 
Schaerbeek 

 
School:  
Collège Roi Baudouin - 
Avenue Eugène Plasky, 
184 
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3.3  Is er tabaksreclame binnen de verkoopplaats? 

 

Op de 126 winkels:  

- Ja: 81 
- Nee: 45 

 

 

=> Van de 81 winkels (64,3% van de 126 winkels): hoeveel keer verschijnen de verschillende 

sigarettenmerken binnen de verkoopplaatsen? 

 

Verschillende merken kunnen in één winkel voorkomen. Andere merken die maar één keer 

voorkomen zijn J.Cortes, Belga, Club, Melavis, New Orlean, Don Pablo, Sauvage, Philip Morris, 

Mehari’s, Omé, Cohiba, Montechristo, Ché, Don Tom, Arizon, Elixya en Interval. 

 

ja 
64,3% 

nee 
35,7% 

Lucky 
Strike; 23 

L&M; 35 

Marlboro; 12 

Next; 3 

Winston; 11 Balmoral; 3 Fortuna; 8 

Gauloises; 4 

Gold; 6 

Mercator; 7 

Camel; 15 

West; 12 

Salsa; 8 

Moods; 3 

Agio; 3 
Route 66; 2 

Pall Mall; 6 Orlando; 6 
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3.4 Vermelden de reclameaffiches slogans? 

 

 

 

3.5 Waar worden de sigarettenmerken getoond? 

Sigarettenpakjes bevinden zich bijna altijd achter de toonbank. Het kan gebeuren dat pakjes 

uitgestald worden op een toonbank in de vitrine maar dit is zeer zeldzaam. 

- achter de toonbank: 120 
- vóór de toonbank: 2 
- naast de toonbank: 2 
- machine: 2 

 

 

100% nee ja 

erachter 

ervóór 

ernaast 

machine 
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3.6 Zijn de foto’s met de gezondheidswaarschuwingen zichtbaar? 

 

 

 

3.7 Worden meerdere sigarettenmerken van meerdere fabrikanten 

getoond of enkel het merk van één bepaalde fabrikant? 

 

 

  

100% nee ja 

100% 

meerdere merken 

één merk 
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3.8 Hoe verloopt de informatie over de prijzen van sigarettenmerken? 

 

 

=> opmerking: soms is de prijs zichtbaar op de foto van het pakje op een affiche, maar deze vraag 

werd niet gesteld in de enquête. 

 

3.9 Is de winkel ingericht in de kleuren van één tabaksmerk? 

 

 

 

  

100% op de pakjes zelf 

ergens anders 

16,7% 

83,3% 

ja 

nee 
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=> 21 winkels (16,7% van de 126 winkels) werden ingericht in de kleuren van volgende merken: 

 

 

3.10 Krijgen bepaalde merken van sigaretten of roltabak bijzondere 

aandacht? 

 

Welke merken en hoe vaak?  

Meerdere merken kunnen in één winkel aandacht krijgen: 

 

 

 

  

Marlboro; 6 

Camel; 6 

Lucky Strike; 4 

L&M; 3 

Winston; 1 

Fortuna; 1 
West; 1 

nee; 40 

Lucky Strike; 
22 

L&M; 
13 

Fortuna; 8 

Marlboro; 27 

Winston; 
14 

Camel; 19 

Next; 4 

Pall Mall; 9 

Route 66; 3 West; 7 
Chesterfield; 2 
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Hoe krijgen de merken aandacht? 

 
De meest voorkomende technieken zijn: 

1. Aan de achterkant van de toonbank zijn er meerdere rijen van het zelfde merk. Deze 
rijen zijn strategisch geplaatst: juist in het midden van de sigarettenafdeling, recht in 
het oog van de klant. Vaak gaat dit gepaard met reclameaffiches voor hetzelfde merk 
in de winkel. 

2. Specifieke pakjes zijn de enige die belicht worden door een klein neonlicht. 
3. Veel reclames voor hetzelfde merk in de winkel. 
4. Er hangt in het midden van de sigarettenafdeling een vierkant dat door een neonlicht 

wordt belicht. In het vierkant zijn er pakjes sigaretten van één of twee merken en 
reclame voor deze merken.  

5. Er is een kleine vitrine op de toonbank met één of twee pakjes sigaretten van één 
bepaald merk.  

6. Er hangt een rode ijzeren draad met daarop enkele dozen roltabak, die hierdoor 
bijzonder zichtbaar worden. 

7.  Bepaalde merken roltabak worden op een aparte plank geplaatst. 
8. Sigaretten of roltabak worden naast snoepjes, schoolmateriaal, kinderboeken, enz. 

geplaatst om jongeren aan te trekken.  

 

3.11 Waar wordt de roltabak getoond? 

 

De roltabak kan op verschillende plaatsen in de winkel worden getoond, waardoor het totaal meer 

dan 126 is. 

 

 

Met ‘met de sigaretten’ wordt bedoeld dat de roltabak op dezelfde afdeling achter de toonbank links 

of rechts van de pakjes sigaretten uitgestald wordt. Roltabak werd ook 3 keer op een (rode) ijzeren 

draad, 2 keer in de winkelrekken en 2 keer in een vitrine te koop aangeboden. 

geen; 4 

met de 
sigaretten; 82 

op/naast de 
toonbank; 12 

aparte plank; 
23 

boven de 
sigaretten; 18 

onder de 
sigaretten; 7 
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Soms wordt de roltabak in de vitrine, naast snoepjes, schoolmateriaal of kinderboeken geplaatst, 

zoals op de volgende foto’s. 

Winkel: 
Delhaize Watersport, 
Jubileumlaan 15 
 
School:  
Secundair Onderwijs, 
Freinetatheneum De 
Wingerd - Martelaarslaan 
13/A, 9000 Gent 

 

Winkel: 
Bus Stop express - Avenue 
Adolph Buyl, 12 
 
School:  
Avenue de l'Hippodrome,  
145 
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Winkel: 
Relay - Station Verviers 
 

 
 

School:  
104, rue Peltzer de 
Clermont 
4800 Verviers 
 

 

Winkel: 
Havenbuurt - hoek tussen 
Napelstraat en 
Londenstraat, Antwerpen 
 
School:  
Technicum Noord-
Antwerpen 
Londenstraat 43 
2000 Antwerpen 
 

 

Winkel: 
‘t Krantenmanneke – 
Welvaartstraat 44 
Aalst 
 
School:   
Scholegroep 'Dender' 
Welvaartstraat 70/4 
Aalst 
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Winkel: 
International Press Store 
Gent Rooighem 
Rooighemlaan 501 
9000 Gent 
 
 
School:  
School voor Psychiatrische 
verpleegkunde 'Guislain' 
Jozef Guislainstraat 43  
9000 Gent 

 
  
  
 

3.12 Worden sigaren of cigarillo’s special onder de aandacht gebracht? 

Welke merken en hoe vaak?  

Meerdere merken kunnen voorkomen in één winkel. 
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Op welke wijze? 

1. Er worden sigaren of reclame voor sigaren op de toonbank geplaatst. 
2. Bepaalde merken (vooral Gold) zijn beter zichtbaar dan andere merken, omdat ze op 

een meer bevoorrechte plaats worden geplaatst of omdat er meer stuks worden 
aangeboden. 

3. Plaatsing van de sigaren in een glazen vitrine. 
4. Foto’s van halfnaakte meisjes hangen naast de sigaren. 
5. Presentatie op een aparte plank naast de toonbank. 
6. Belichting door een neonlicht. 
7. Meerdere reclames voor hetzelfde merk in de winkel. 
8. Plaatsing naast snoepjes, kinderspelletjes, etc. 

 

kruispunt tussen Rue 
Emond Delcourt en Rue 
du Serment,  Anderlecht 
 
School: 
Sint-Guido-Instituut - 
Place de Sainte Adresse 
 

 

Panos-Press shop – 
Kattestraat 64, Aalst 
 
 
School: 
Sint-Maarteninstituut - 
Esplanadeplein 6 - 9300 
Aalst 
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Chaussée de Wavre, 1685 
Auderghem 
 
School:  
Centre Scolaire St.Adrien-
Val Duchesse asbl - 
Boulevard du Souverain 
201, 1160 Auderghem 

 

Grand Place 4, 
Neufchâteau 
 
 
School: 
Institut Saint-Michel  
 Neufchâteau 
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3.13 Zijn snoepwaar, energiedranken, bier en alcohol aanwezig in de 

winkel? 

 

 

 

3.14 Waar is de plaats van het snoepwaar in de winkel? 

 

Vanuit standpunt toonbank: 
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3.15 Waar is de plaats van de energiedranken en bier in de winkel? 

 

 

 

3.16 Waar is de plaats van alcohol in de winkel? 
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4. BESLUIT 
In België is reclame voor tabakswaren sinds 1 januari 1999 verboden (Artikel 3 van de wet van 10 

december 1997). Het verbod geldt echter niet voor alle reclamevormen voor tabaksproducten. Zo is 

bijvoorbeeld het aanbrengen van affiches en lichtreclame aan de voorgevel of in tabakswinkels en 

krantenwinkels die tabaksproducten verkopen, nog steeds toegelaten in België. 

Stichting tegen Kanker hield in augustus en september 2012 een inventarisatie van tabaksreclame in 

126 verkoopspunten van tabak, verspreid over heel het land en in de nabijheid van de middelbare 

scholen. Uit dit onderzoek blijkt ondermeer het volgende: 

 Tabaksreclame is aanwezig in de onmiddellijke buurt van scholen via affiches op of aan 
de gevel van de verkoopsplaats.  

 Verscheidene winkels plaatsen sigarettenreclame aan de zijgevel, wat volgens de wet 
verboden is. Tabaksreclame is immers enkel toegelaten in en aan de voorgevel van 
tabakswinkels en krantenwinkels die tabaksproducten verkopen. De regels voor de 
toepassing van de uitzondering voor reclame op de verkoopplaats worden dus niet altijd 
gerespecteerd. 

 Op één uitzondering na bieden alle winkels naast tabaksproducten ook snoepwaar aan. 

 Diverse technieken worden gebruikt om tabaksproducten onder de aandacht te 
brengen, zoals het plaatsen van sigaretten of roltabak naast snoepjes, schoolmateriaal, 
kinderboeken, enz.  

 Een op zes winkels zijn ingericht in de kleuren van een sigarettenmerk. 

 De foto’s met de gezondheidswaarschuwingen zijn niet zichtbaar in de winkel, omdat 
de foto’s zich op de achterzijde van de pakjes bevinden.  

 

Stichting tegen Kanker vraagt op basis van deze vaststellingen dat de uitzondering voor reclame op 

de verkoopsplaats opgeheven wordt. Het schrappen van deze uitzondering moet de 

aantrekkelijkheid voor tabaksproducten aan banden leggen, zeker in plaatsen die vaak door jongeren 

worden bezocht door de aanwezigheid van snoep, drank, schoolmateriaal en dergelijke. 

Naast de conclusies uit dit onderzoek, zijn er nog twee belangrijke redenen waarom wij de 

beleidsmakers oproepen tabaksreclame volledig te verbieden.  

1. De uitzondering voor reclame, zoals wij die in België kennen, is in tegenstrijd met de 
Kaderconventie ter Bestrijding van het Tabaksgebruik (Framework Convention on Tobacco 
Control, FCTC), die ons land in 2005 geratificeerd heeft.  

2. In België bestaat er een draagvlak bij de bevolking om het tabaksreclameverbod uit te 
breiden. Uit een enquête van Dedicated Research bij 2506 personen in 2012 in opdracht van 
Stichting tegen Kanker, blijkt dat 67% van de ondervraagden voorstander van zulk verbod is, 
29% 


