FEDERALE OVERHEIDSDIENST
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN
SOCIAAL OVERLEG
------

Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk
------

Advies nr. 174 van 25 oktober 2013 over de artikelen 98 en 99 van het voorontwerp van wet tot aanvulling en wijziging van het Sociaal strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht
(D165).

I. VOORSTEL EN MOTIVERING
Bij brief d.d. 30 april 2013 heeft de Minister van Justitie, Mevrouw Turtelboom, een adviesvraag betreffende enkele artikelen van dit voorontwerp van wet voor advies overgemaakt aan de Voorzitter
van de Hoge Raad PBW met de vraag tegen ten laatste eind juni een advies te geven.
Toelichting:
Er is een advies gevraagd over de artikelen 23, 98 en 99 van het voorontwerp van wet.
Blijkens artikel 16 van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook is de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming enkel bevoegd voor wijzigingen van
hoofdstuk 4 van deze wet.
Artikel 23 van het voorontwerp van wet houdt geen wijziging in van hoofdstuk 4 van de wet van 22
december 2009 en daarover kan de Hoge Raad geen advies geven.
Het voorontwerp van wet wijzigt artikel 15 en 15/1 van de wet van 22 december 2009 als volgt:
Oorspronkelijke tekst:
Art. 15. De werkgever is verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van deze wet en zijn
uitvoeringsbesluiten.
Met de straffen bedoeld in artikel 81 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk, wordt gestraft de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden die het bepaalde in deze wet of zijn uitvoeringsbesluiten overtreedt.
Nieuwe tekst van artikel 15:
De werkgever is verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan.
De inbreuken op de bepalingen van Hoofdstuk 4 van deze wet en de uitvoeringsbesluiten van deze
bepalingen worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek.
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De sociaal inspecteurs beschikken over de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 23 tot 39 en 43 tot
49 van het Sociaal Strafwetboek wanneer zij, ambtshalve of op verzoek, optreden in het kader van
hun opdracht tot informatie, bemiddeling en toezicht inzake de naleving van de in het eerste lid bedoelde bepalingen.
Commentaar:
Deze bepaling vervangt artikel 15 van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook ingevoegd bij de wet van 28 april 2010, teneinde te verduidelijken dat de inbreuken op de bepalingen van zijn hoofdstuk 4 betreffende de rookvrije werkplaats en de uitvoeringsbesluiten van deze bepalingen worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek.
Ze regelt eveneens de burgerlijke opdracht van de sociaal inspecteurs in de materies dat er geen
sprake is van een inbreuk.
Oorspronkelijke tekst:
Art. 15/1. De ambtenaren aangewezen krachtens artikel 80 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, zijn belast met het toezicht op de
naleving van de bepalingen van deze wet en dit overeenkomstig de bepalingen van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie.
Nieuwe tekst van artikel 15/1:
De ambtenaren die aangewezen zijn voor het toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten
ervan in uitvoering van artikel 17 van het Sociaal Strafwetboek zijn belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van Hoofdstuk 4 van deze wet en de uitvoeringsbesluiten van deze bepalingen en dit overeenkomstig de bepalingen van het Sociaal Strafwetboek.
Commentaar:
Dit artikel vervangt artikel 15/1 van dezelfde wet teneinde te voorzien dat de ambtenaren, belast met
het toezicht op de naleving van de bepalingen van hoofdstuk 4 van voormelde wet van 22 december
2009 en de uitvoeringsbesluiten van deze bepalingen, de ambtenaren zijn die aangewezen zijn voor
de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan, in uitvoering van artikel 17 van het Sociaal
Strafwetboek.
Het Uitvoerend Bureau heeft op 3 september 2013 beslist om op 24 september 2013 een Commissie
ad hoc te laten bijeenkomen om een advies voor te bereiden aangaande de adviesvraag.
Tijdens deze bijeenkomst werd geen enkele opmerking gemaakt betreffende de artikelen 98 en 99 van
het voorontwerp van wet tot aanvulling en wijziging van het Sociaal strafwetboek en verscheidene
bepalingen van sociaal strafrecht.

3
Het Uitvoerend Bureau heeft op 1 oktober 2013 beslist het ontwerp van koninklijk besluit voor advies
voor te leggen aan de plenaire vergadering van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het
Werk op 25 oktober 2013.

II. ADVIES VAN DE HOGE RAAD TIJDENS DE VERGADERING VAN 25 oktober 2013.
De Hoge Raad brengt een unaniem positief advies over de artikelen 98 en 99 van het voorontwerp
van wet uit.

III. BESLISSING
Het advies aan Mevrouw de Minister van Werk bezorgen.

