Bemora wil dezelfde rookwet voor elke soort horecazaak

Brussel, 31 december 2007
1 jaar na het in werking treden van de anti-rookwet in de horeca hebben de restaurantketens nog altijd
omzetverlies als gevolg van het discriminerende karakter van de wet. Dat blijkt uit een rondvraag van
belangenorganisatie Bemora bij haar leden. Het discriminerende karakter van de wet jaagt de rokers naar
horecazaken waar wel relatief makkelijk kan gerookt worden. Bemora vraagt dat de anti-rookwet voor alle
horecazaken op dezelfde manier geldt.

De anti-rookwet van minister Demotte ging op 1 januari 2007 van kracht. Ze bepaalde dat horecazaken waar minder
dan 30% van de omzet door verkoop van voeding gerealiseerd wordt, over een afzuiginstallatie voor sigarettenrook
moeten beschikken. Voor horecazaken met een omzet van voedingverkoop vanaf 30% is een aparte rookkamer
verplicht. De hoeveelheid verkochte voeding was dus het ietwat vreemde criterium van deze wet om de
gezondheid van de klanten (en het personeel) te vrijwaren.
Eén maand na het in voege treden van de wet bevroeg Bemora zijn leden over de gevolgen ervan. Bemora
behartigt de belangen van de restaurantketens in ons land. De weerslag van de discriminerende wet liet zich na 1
maand inderdaad al voelen: in 26% van de verkooppunten van de Bemoraleden liep de omzet terug. De
restaurantketens zagen hun klanten vertrekken naar nabijgelegen horecazaken waar er makkelijker gerookt kon
worden. In een reactie zei minister Demotte de wet pas na een jaar te willen evalueren.
Bemora organiseerde deze week dus opnieuw een rondvraag. Die bevestigt de trend: 1 jaar na het in werking
treden van de anti-rookwet meldt 31% van de verkooppunten een omzetvermindering als gevolg van het
discriminerende karakter van de wet. De omzetdaling loopt soms op tot 5%.
In 6,6% van de verkooppunten van de Bemoraleden gold al een totaal rookverbod lang voor de minister zijn wet
uitvaardigde. De andere Bemoraleden besloten om na het in voege treden van de wet geen rookkamers in te
richten. Die zijn ongezellig voor de klant en passen niet bij het sociale aspect van het uit eten gaan. Er heerst in
de restaurantketens van de Bemoraleden vandaag dus de facto een rookverbod. Uit de rondvraag bij de
Bemoraleden blijkt dat het personeel erg tevreden is over het algemeen rookverbod. Het verdwijnen van de
rooklucht (57% van de verkooppunten) en het verdwijnen van strubbelingen tussen rokers en niet-rokers (41%) zijn
de meest gehoorde opmerkingen.
In geen enkel verkooppunt moet de klant er op gewezen worden dat hij niet mag roken. De rokers laten wel hun
koffieconsumptie achterwege. Dat is het geval in 35% van de verkooppunten. Die daling liep in sommige gevallen
op tot 22%. De rokers beamen dat hun trek in een sigaret na het eten de reden is om na de hoofdmaaltijd meteen
op te stappen. De bezoekduur van rokersklanten aan de verkooppunten is dus korter en ook de dessertverkoop
loopt licht terug. De omzetdalingen zijn het meest uitgesproken op locaties waar de consument de keuze heeft
tussen horecazaken met en horecazaken zonder een soepele rookreglementering.
Rokers geven wel te kennen dat ze het niet prettig vinden om buiten te moeten gaan roken. Om tegemoet te
komen aan hun kritiek hebben de Bemoraleden afgelopen jaar in 1 op 2 verkooppunten buiten asbakken
geplaatst of afdakjes gemonteerd aan de ingang van het verkooppunt.
De Bemoraleden hebben afgelopen jaar geen toename vastgesteld van het aantal controles op hun zaak. De
rookcontroles bleven dus beperkt.
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De resultaten van de rondvraag bij de Bemoraleden bevestigen de resultaten van de rondvraag in februari van dit
jaar: een rookwet die discrimineert tussen de verschillende soorten horecazaken heeft een negatieve invloed op
de omzet.
De Bemoraleden vragen aan de nieuwe minister van volksgezondheid, mevrouw Onkelinx, dat er een uniforme
rookwet komt voor elk soort horecazaak. Als gezondheid het criterium is om een anti-rookwet op te leggen aan
horecazaken, moeten alle horecazaken op dezelfde manier behandeld worden. De discriminatie waarbij een
onderscheid gemaakt wordt tussen wie veel of weinig voeding verkoopt, moet verdwijnen. Ofwel gaan roken en
voeding samen, ofwel niet.
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