
 
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 4970 

 
 

Arrest nr. 113/2011 
van 23 juni 2011 

 
 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 5 en 11, § 2, 

3°, 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, ingesteld door de beroepsvereniging « Belgian Gaming Association ». 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters L. Lavrysen, 

J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 juni 2010 ter post 
aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 juni 2010, heeft de beroepsvereniging 
« Belgian Gaming Association », met zetel te 1030 Brussel, Auguste Reyerslaan 47, beroep 
tot gehele of gedeeltelijke vernietiging ingesteld van de artikelen 5 en 11, § 2, 3°, 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 
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 december 2009). 
 
 
 De Ministerraad heeft een memorie ingediend, de verzoekende partij heeft een memorie 
van antwoord ingediend en de Ministerraad heeft ook een memorie van wederantwoord 
ingediend. 
 
 Op de openbare terechtzitting van 17 mei 2011 : 
 
 -  zijn verschenen : 
 
 .  Mr. G. Fink loco Mr. F. Fink, advocaten bij de balie te Brussel voor de verzoekende 
partij; 
 
 .  Mr. V. De Schepper loco Mr. J.-F. De Bock, advocaten bij de balie te Brussel, voor de 
Ministerraad; 
 
 -  hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en E. Derycke verslag uitgebracht; 
 
 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 
 
 -  is de zaak in beraad genomen. 
 
 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 De verzoekende partij leidt een enig middel af « uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met het beginsel van de vrijheid van handel en nijverheid, met name 
verankerd in de artikelen 12 en 23, derde lid, 1°, van de Grondwet, de artikelen 15, lid 1, en 16 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie en artikel 6, § 1, VI, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming der instellingen ». 
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- B - 

 

 B.1.  De beroepsvereniging « Belgian Gaming Association » (BGA) vordert in 

hoofdorde, in artikel 5 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, de vernietiging van de woorden « van klasse I, zoals 

omschreven in artikel 28 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de 

kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers ». 

 

 In ondergeschikte orde vordert zij de vernietiging van artikel 5 en, in zoverre het de 

kansspelinrichtingen beoogt, van artikel 11, § 2, 3°, 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 (bekendgemaakt in het 

Belgisch Staatsblad van 29 december 2009; errata in het Belgisch Staatsblad van 4 en 

18 januari 2010), zoals gewijzigd bij de wet van 22 december 2009 tot wijziging van de wet 

van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling van rookvrije gesloten plaatsen 

toegankelijk voor het publiek en ter bescherming voor werknemers tegen tabaksrook 

(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2009). 

 

 B.2.  Bij zijn arrest nr. 37/2011 van 15 maart 2011 heeft het Hof de bestreden bepalingen 

vernietigd en de gevolgen ervan gehandhaafd tot 30 juni 2011. 

 

 B.3.  Het beroep is derhalve zonder voorwerp. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 stelt vast dat het beroep zonder voorwerp is. 

 

 Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 23 juni 2011, door rechter J.-P. Snappe, ter vervanging van voorzitter 

R. Henneuse, wettig verhinderd zijnde de uitspraak van dit arrest bij te wonen. 

 

 

 

De griffier, De wnd. voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux J.-P. Snappe 
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