RE: parochie zaal; vraag met meldpuntnummer 07/01/03/043/15
Van Rompuy Cathy [Cathy.VanRompuy@health.fgov.be]; namens; APF Inspec
[apf.inspec@health.fgov.be]
Aan: Parochiaal Centrum Winksele-Delle
Vanaf

1 januari 2007 mag niet gerookt worden in een polyvalente zaal.

Een polyvalente ruimte is multifunctioneel. Dat wil zeggen dat de ruimte
afwisselend voor verschillende gelegenheden wordt gebruikt, zoals
tentoonstellingen, vergaderingen, recepties, feesten enzovoort.
Polyvalente ruimtes worden niet als horeca-inrichting beschouwd omdat men
er niet permanent dranken en maaltijden aanbiedt.
Een polyvalente ruimte is multifunctioneel. Dat wil zeggen dat de ruimte
afwisselend voor verschillende gelegenheden wordt gebruikt, zoals
tentoonstellingen, vergaderingen, recepties, feesten enzovoort.
Polyvalente ruimtes worden niet als horeca-inrichting beschouwd omdat men
er niet permanent dranken en maaltijden aanbiedt. Daarom is er een totaal
rookverbod en mag er geen rookkamer voorzien worden. De parochiezaal is een
polyvalente ruimte.
U zet best in de huurovereenkomst dat er niet mag gerookt worden. Degene
die de fuif of feest organiseert kan best regelmatig omroepen dat er een
totaal rookverbod is in de zaal.
Het onderzoek (vaststellingen, verhoren, ..) zal uitmaken wie
verantwoordelijk is. Indien blijkt dat de uitbater de nodige maatregelen
heeft genomen (pictogrammen, rookafzuigsysteem, verwijderen van de
asbakken,..) maar er toch nog gerookt wordt dan is de roker naar mijn
mening in overtreding.
Indien de uitbater wel voorzien heeft in rookverbodstekens maar toch nog
asbakken plaats dan zijn naar mijn mening zowel de uitbater als de roker in
overtreding.

De sancties voor inbreuken op het KB van 13 december 2005 tot het
verbieden van het roken in openbare lokalen zijn vastgelegd in artikel 13
van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid
van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten.
Deze zijn :
- een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden;en/of
- een geldboete van 143 EUR tot 1.650 EUR.
Voor meer informatie kan men terecht op de website onder zalen:
http://www.roken-horeca.be
Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren.
Vriendelijke groeten,
Cathy Van Rompuy
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