Boekhoudkantoor Marien bvba

boekhouding en fiscaliteit

Marien Johnny – Marien Tom – Elst Kristof

Rookverbod vanaf 1 januari 2010
Wanneer treed het algemeen rookverbod in werking?
In principe op 1 juli 2014 maar het kan al vanaf 1 januari 2012 bij Koninklijk besluit.

Uitzonderingen tot die datum



Drankgelegenheden
Kansspelinrichtingen van klasse I (casino’s) uitsluitend bestemd om te spelen en waar dranken
mogen worden geserveerd

Wat te verstaan onder drankgelegenheden?
Een inrichting waar de belangrijkste en permanente activiteit eruit bestaat dranken ter
consumptie aan te bieden. Een drankgelegenheid mag geen andere levensmiddelen aanbieden
met uitz. van voorverpakte levensmiddelen die zonder enige maatregel gedurende minstens 3
maanden houdbaar blijven.

Welke gevolgen heeft dit nu in de praktijk voor caféhouders?
Gevolgen voor caféhouders die GEEN zelf bereide voedingswaren verkopen?
Voor deze categorie verandert er niets tot 1 juli 2014. Vanaf dan zijn zij ook onderworpen aan het
algemeen rookverbod.
Gevolgen voor caféhouders die WEL zelf bereide voedingswaren verkopen?
Vanaf 1 januari 2010 zal het verboden zijn om in deze etablissementen te roken. Enkel roken in een
afgesloten rookkamer is toegelaten.

Aan welke voorwaarden moet een rookkamer voldoen?


Het moet gaan over een afgesloten kamer



De rookkamer moet aangeduid worden door allerhande middelen



Oppervlakte = maximum ¼ vd totale oppervlakte



De rookkamer moet voorzien zijn van een rookafzuigsysteem of verluchtingssysteem

Waar moeten de rookverbodtekens geplaatst worden? Hoe moeten ze eruit zien?
Aan de ingang en binnen elke plaats moeten rookverbodtekens worden aangebracht zodat
iedereen ze kan zien.
Minimumvereisten: diameter minstens 9 cm
En in volgende kleuren:




Grond: wit
Afbeelding sigaret: zwart
Rand en dwarsbalk: rood
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Wat mag wel geserveerd worden in een drankgelegenheid?


Chips, gezouten koekjes, nootjes, muntjes en chocolade



Vruchtensapjes, waaronder vers geperst fruitsap



Milkshake



Warme chocomelk



Koekjes, pralines, chocolaatjes die gratis geserveerd worden bij een warme drank (al dan niet
individueel voorverpakt)



Oplossoep



Hapjes bij een biertje zoals een portie harde kaas, droge worst of salami, olijven, zure augurken,
uitjes uit blik, enz.



Wat mag niet geserveerd worden in een drankgelegenheid?


Gefrituurde snack zoals bitterballen, kaaskroketten, loempia’s en bouletten



Vers fruit, verse fruitsla en ijsjes



Zachte kazen en yoghurt



Gekookte eieren



Vers bereide soep



Verse boterhammen of broodjes bij een drankje



Boterhammen of broodjes



Spaghetti, croque monsieur, uitsmijter, enz.
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