FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN
SOCIAAL OVERLEG
-----Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.
-----Advies nr. 134 van 19 december 2008 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot
wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de
werknemers tegen tabaksrook.
I. VOORSTEL EN MOTIVERING
Bij brief van 28 november 2008, gericht aan de voorzitter van de Hoge Raad, heeft de
Minister van Werk het advies van de Hoge Raad gevraagd over een ontwerp van koninklijk
besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2005 betreffende de
bescherming van de werknemers tegen tabaksrook.
Het ontwerp heeft als doel de uitzondering op het recht van werknemers te kunnen beschikken
over een rookvrije werkruimte in de voor publiek bestemde gesloten plaatsen van horecainrichtingen waar het toegelaten is te roken, uitzondering die thans voorzien is in artikel 2, 1°
van voormeld koninklijk besluit, op te heffen.
Het ontwerp van koninklijk besluit werd op 2 december 2008 aan het Uitvoerend Bureau
voorgelegd. (PBW - D 81bis - BE 639)
Het Uitvoerend Bureau besliste op 2 december 2008 om het ontwerp van koninklijk besluit
voor advies voor te leggen aan de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk op
de vergadering van 19 december 2008. (PBW – D81bis - 430)
II. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD OP DE VERGADERING
VAN 19 DECEMBER 2008
Hoewel de Hoge Raad het doel van de Minister om alle werknemers hetzelfde recht op een
rookvrije werkruimte te verzekeren, ondersteunt, brengt hij evenwel een unaniem negatief
advies uit over dit ontwerp van koninklijk besluit.
Het ontwerp maakt de regelgeving betreffende het rookverbod inderdaad hopeloos complex.
Rekening gehouden met het feit dat het ontwerp alleen maar van toepassing is op inrichtingen
waar personeel tewerkgesteld wordt, zal het bovenop het huidige onderscheid tussen horecazaken in functie van hun oppervlakte en de aangeboden maaltijden, ook nog eens tot een
bijkomend onderscheid leiden al naargelang deze horeca-zaken al dan niet werknemers
tewerkstellen.
De Raad adviseert de Minister dan ook om niet individueel dit koninklijk besluit aan de
Koning ter goedkeuring voor te leggen, maar om haar collega’s die inzonderheid bevoegd
zijn voor de volksgezondheid en de middenstand aan te sporen tot het ondernemen van een
gezamenlijke actie die moet leiden tot een wetgevend initiatief dat moet zorgen voor een

doeltreffende bescherming van de bevolking tegen de gevolgen van tabaksrook en gesteund is
op een breed maatschappelijk draagvlak in samenspraak met de sectoren.
III. BESLISSING
Het advies aan mevrouw de Minister van Werk bezorgen.

